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COM SABOR DE COMIDA DA AVÓ
Ter forno e fogão a lenha é uma maneira de curtir o preparo das refeições e deixá-las com gosto
especial — e também de dar um toque rústico na cozinha
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Divulgação: Gabriel Kalili

O arquiteto Gabriel Kalili planejou a área externa desta casa com um forno e um
fogão a lenha. Colocou-os próximos da churrasqueira, como é comum
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A comida feita no fogão e no forno a lenha tem mesmo um sabor especial, proveniente do cozinhar
lento e da queima da madeira. É algo que o modelo elétrico ainda não conseguiu imitar. E eles ainda
têm o charme rústico… “São para pessoas que realmente gostam de cozinhar, que curtem o sabor e o
cheiro que lembra a comida da casa da avó”, diz a arquiteta Consuelo Jorge, de São Paulo.
Essas estruturas são instaladas, normalmente, em cozinhas grandes ou áreas gourmet onde há espaço
para convidados acompanharem o preparo da refeição, já que o seu uso se dá em eventos – e não no
dia a dia, quando a praticidade do fogão elétrico ou a gás vem bem a calhar.
Os modelos e tamanhos são variados. Há os comprados prontos e os feitos artesanalmente. Macário
Martins, atendente de vendas da loja Bella Telha, explica que o fogão de ferro tem quatro pés,
enquanto o de alvenaria ou de placas de cimento é construído no chão e tem a forma de dois
degraus. Já o tamanho varia pouco, dependendo do número de bocas que o fogão tem.
Ao escolher um modelo, é importante buscar um que seja feito de material refratário, que preserve
o calor com eficiência e evite a queima excessiva de lenha. Também é necessário dispor de uma boa
chaminé, para que a fumaça não invada o ambiente. Em casas onde o fogão a lenha é improvisado, o
índice de acidentes e doenças respiratórios é preocupante. A Organização Mundial da Saúde (OMS),
em 2006, divulgou um relatório que dizia que 1,5 milhão de pessoas morrem por ano no mundo por
estarem expostas à fumaça do fogão. Segundo a entidade, respirar esses poluentes equivale a fumar
dois maços de cigarro por dia.
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O fogão pode ser instalado na área interna da casa ou em áreas externas de lazer. “É importante
deixar um espaço de circulação em volta, já que ele emite calor”, observa o arquiteto Gabriel Kalili,
de São Paulo. Ele recomenda que o espaço seja de no mínimo 1,20m. “Pode ficar bem em qualquer
lugar, mas é aconselhável que esteja em espaço aberto, onde há ventilação e o cheiro e o calor
podem circular”, complementa Consuelo.

Se você tem flores em ambientes fechados,
gire o vaso regularmente para que a planta
floresça por igual.

O forno a lenha, usado principalmente para cozinhar pizzas, também é instalado frequentemente em
grandes cozinhas ou áreas de lazer. Normalmente, tem o formato de iglu ou de caixa, e é feito de
tijolo e cimento refratário. Por causa do seu grande diâmetro, é sempre instalado nos cantos (que
acomodam melhor o seu comprimento). “Existe também o modelo a gás, adaptado, que dá a
impressão de que você está queimando lenha”, diz Martins.
Na parte externa de uma casa que projetou, Kalili construiu uma área coberta com todos os
acessórios: churrasqueira, fogão e forno a lenha. Uma bancada baixa ficava entre esses itens e a
mesa, para que as pessoas que participam da refeição possam ver o preparo.
Já a cozinha de uma residência desenhada pelo arquiteto, mesmo fechada, também acomodou um
forno e um fogão a lenha. O espaço é amplo, por isso as pessoas e o calor podem circular sem
obstáculos.
Cássia Kuriyama, da PrimaPagina
Especial para o Terra
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