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Este é meu segundo livro dedicado à comida e o quarto no total do que acabou 

por ser minha “série Einstein”, conjunto que não previ ao escrever o primeiro 

volume. Mas também nunca planejei o curso de minha carreira. Simplesmente 

segui o conselho de Yogi Berra e, sempre que chegava a uma bifurcação na estra-

da, tomava os dois caminhos. Uma sucessão de bifurcações me levou do ensino 

e da pesquisa em química nuclear à autoria de livros didáticos, à administração 

universitária, ao jornalismo e aos livros de divulgação, território onde você me 

encontra agora. Faz alguns anos, deixei para trás minha carreira acadêmica para 

dedicar-me em tempo integral a seguir um amor, igual a meu amor pela ciência 

e pelo magistério: escrever. Os livros da “série Einstein” são o resultado disso. 

Mas por que um professor de química escreveria um livro sobre comida? A 

boa comida sempre me intrigou desde que a encontrei pela primeira vez – não 

nos joelhos da minha mãe, mas uns 20 anos depois, no curso de graduação. 

Na Faculdade de Economia Doméstica (hoje Divisão de Ciências Nutricionais) 

da Universidade de Cornell funcionava uma lanchonete na qual aquilo que 

era produzido pelos alunos nas aulas de culinária era vendido a preços que um 

assistente de graduação podia pagar. Os menus incluíam comidas que eu nunca 

tinha visto antes, preparadas com o cuidado e a dedicação que só a perspectiva 

de uma nota A podia inspirar. Era talvez previsível que um dia eu combinasse 

meus amores por ensino, escrever, ciência e comer – e os reunisse entre as capas 

de um livro. O golpe de sorte que coroou tudo isso foi meu casamento com um 

quinto amor (em ordem de cronologia, não de prioridade): Marlene Parrish, 

comentarista de restaurantes e culinária, jornalista cheia de paixão por... bem, 

por tudo que também me apaixona.

INTRODUÇÃO
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10 Em 1935, quando Albert Einstein entrou pela primeira vez em sua cozinha, 

no número 112 da Mercer Street, em Princeton, Nova Jersey, ele viu, é claro, 

um fogão. Mas em sua mente viu também um equipamento para transformar 

a energia química do carvão e do gás em energia térmica e para transportar 

essa energia térmica para uma galinha. Isso acrescentou um tempero extra 

a seu jantar, um tempero não detectado por intelectos menos concentrados 

cientifi camente. 

A ciência, portanto, é uma espécie de tempero intelectual que adiciona pro-

fundidade e encanto às coisas rotineiras, e entre elas está uma das não menos 

importantes: a comida. Comer nos dá prazer e alimenta. Mas compreender a nossa 

comida – de onde ela vem, de que é feita, o que acontece quando a cozinhamos, 

tudo isso no contexto das muitas experiências e circunstâncias que criaram o 

mundo da gastronomia – alimenta nosso intelecto e pode contribuir bastante 

para a nossa satisfação, tanto em cozinhar quanto em comer. 

É quase um clichê dizer que cozinha é química. Isso é verdade, mas outras 

ciências têm igual relevância para o que acontece em nossas cozinhas. Encon-

tramos ali a física da transmissão de calor, a mecânica da emulsifi cação, a mi-

crobiologia da fermentação, a fi siologia das carnes, a engenharia dos utensílios 

e equipamentos, e a tecnologia da produção e do acondicionamento de comidas 

pré-preparadas –, tudo isso precedido pela agronomia e pelo manejo animal 

que tem lugar nas nossas fazendas. A ciência da cozinha não é simplesmente a 

química do cozinhar. Ela requer muito daquilo que chamo de “pensar o lado 

de fora da panela”. 

Este livro, assim, é uma viagem exploratória pelos meandros da fazenda, do 

mercado e da cozinha feita por um cientista – não um Einstein, certamente, mas 

um cientista com uma curiosidade congênita por tudo o que vê e uma necessidade 

de compartilhar a alegria do conhecimento com outras pessoas.

****

A entusiástica acolhida ao primeiro volume de O que Einstein disse a seu cozinheiro, 

juntamente com o número ilimitado de oportunidades para o escrutínio científi co 

do mundo da comida, inspirou a presente “continuação”. Ao contrário de seu 

predecessor, que se centrava sobretudo em alimentos específi cos, como açúcar, 

sal e gorduras, este volume está organizado em oito grandes categorias: bebidas, 

laticínios e ovos, legumes, frutas, cereais e carboidratos, frutos do mar, carnes, 

ervas e temperos. Há também um capítulo sobre utensílios e equipamentos de 

cozinha, e um punhado de “cortesias” para agradar não apenas ao paladar de 

quem come, mas também à mente inquiridora do leitor.
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Como no livro anterior, minha esposa, Marlene, elaborou e testou (em mim) 

uma série de receitas tentadoras e acessíveis que põem os princípios científi cos 

para funcionar no “laboratório” doméstico.

Também como no livro anterior, as perguntas partem principalmente de 

leitores da minha coluna no Washington Post, “Food 101”, e representam, portan-

to, as reais preocupações de cozinheiros e consumidores reais, freqüentemente 

confusos com produtos e rótulos que disputam sua atenção nos mercados bem 

abastecidos como os de hoje. É um raro privilégio para um autor estar em cor-

respondência direta com uma amostragem de seus leitores, de uma maneira que 

lhe permite adaptar o que escreve a necessidades e preocupações reais.

Uma das mais difíceis decisões que se enfrenta ao escrever um livro de di-

vulgação científi ca popular está em que nível calibrar as explicações científi cas. 

Um nível alto demais, naturalmente, afastaria os leitores menos sofi sticados em 

matéria de ciência. Mas não vejo risco semelhante em escrever para aqueles que 

não estudaram ciência além do mínimo requerido pela maioria dos currículos do 

ensino médio, e que admitem prontamente que nem aquilo “serviu para nada”. 

Escrevo, por conseguinte, para este último tipo de leitor, sem pedir desculpas, 

depois de ouvir de cientistas, engenheiros e chefs que até eles aprenderam com 

meus livros anteriores. Para esse segmento do meu público, procuro empregar 

novas abordagens explanatórias que possam produzir idéias novas. 

Expliquei todos os conceitos em linguagem não-técnica, usando analogias 

e metáforas relacionadas à vida cotidiana sempre que possível. Entretanto, 

decidi apresentar a terminologia científi ca pertinente, de modo que o leitor 

possa relacioná-la a outras leituras e, se desejar, aprofundar-se, além de procurar 

referências técnicas.

Acredito que as palavras – na verdade apenas símbolos para conceitos – cos-

tumam ser entendidas mais facilmente se conhecemos suas origens. Por essa 

razão, incluí as etimologias de alguns termos científi cos que, sem isso, poderiam 

intimidar os não-iniciados. 

O atual volume é um pouco mais profundo e rico em ciência que o anterior, 

em reconhecimento ao apetite crescente por esse tema entre os amantes da co-

mida, tanto os diletantes quanto os profi ssionais. Entretanto, separei os detalhes 

mais técnicos nos boxes que chamo de “Ciência paralela”, que cada leitor pode 

escolher se lê ou pula, dependendo da profundidade de seu interesse científi co. 

Pular esses segmentos não quebrará a seqüência do texto, em especial porque 

as unidades pergunta/resposta foram planejadas para serem lidas de modo in-

dependente, não importando em que página se abra o livro.

Se, como Miguel de Cervantes escreveu em Dom Quixote, “a fome é o melhor 

tempero do mundo”, então o humor é o melhor digestif. Na minha opinião, 
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12 existem poucos (se houver algum) assuntos e circunstâncias que não possam se 

tornar mais palatáveis e digeríveis quando temperados com humor. Do mesmo 

modo como a comida e a cozinha podem ser divertidas, assim também pode 

e deve ser a ciência da comida. Nesse sentido, de vez em quando injetei uma 

observação irônica sempre que julguei apropriado. 
Afi nal, não se pode apreciar a comida sem às vezes ter uma certa malícia. 




