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Comida  
é pop

Esta não é uma daquelas listas tipo “100 filmes 
sobre gastronomia para ver antes de morrer 
de comer”. Nem a compilação definitiva dos 
melhores momentos com comida do cinema 
e da TV.

O que você vai encontrar nas próximas 
páginas é uma coletânea ilustrada de 
referências gastronômicas em filmes e séries. 
A nossa seleção seguiu quatro critérios:  
(1) relevância da obra, (2) protagonismo da 
comida na cena, (3) status na escala de cultura 
pop e, claro, (4) preferência das autoras.

Mas este também é um livro de receitas. Ou 
você achou que ia ler “Deixe a arma. Pegue os 
cannoli.”, de O Poderoso Chefão, sem aprender 
como fazer o clássico docinho italiano? Ou ver 
um texto sobre o prazer de Amélie Poulain em 
quebrar com a colher a casquinha de caramelo 
do crème brûlée e não ter o caminho para 
preparar essa delícia da cozinha francesa? Fique 
tranquilo que está tudo aqui – com adaptações 
e “licença poética”, em alguns casos.
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filme ou episódio da série e aproveite esse 
incentivo para se atualizar. A lista vale a pena. 
Pode confiar.

O livro está dividido em nove capítulos: 
Café da manhã, Almoço, Cozinheiro amador, 
Cozinheiro profissional, Jantar, Tranqueiras, 
Doces, Drinks e Comida do futuro. Essa é 
uma das muitas maneiras de classificar todas 
as cenas. Se quiser ler o livro de outra forma, 
você pode consultar o índice remissivo e 
buscar uma cena de comida pelo nome do 
diretor do filme, por exemplo. 

Isso é Cozinha pop. Porque comida 
é cultura pop. Saiu da cozinha para o 
mainstream, dividindo espaço com outros 
assuntos da moda nos meios de comunicação 
de massa e nas preferências pessoais. Nesse 
contexto, um guia ilustrado sobre a comida na 
TV e no cinema é a nossa contribuição para os 
interessados nesse combo.

Bom apetite!

Para chegar a uma centena de filmes 
e seriados – é tudo ficção! –, fizemos um 
“levantamento” (ou seja, pesquisa na memória, 
na internet e com os amigos) e encontramos 
mais de quatrocentas referências. A partir 
daí, aplicamos os filtros para decidir o que 
não poderia ficar fora. E usamos um artifício 
para não sofrer tanto ao fazer alguns cortes: 
correlacionamos temas e elegemos como 
coadjuvantes cenas tão legais quanto as 
protagonistas. Você vai encontrá-las com a 
sinalização E tem também. 

Vai encontrar também outras duas vinhetas: 
Saiba mais (com alguma curiosidade histórica 
ou cultural) e Dica (com sugestões práticas 
para a cozinha).

Importante: este livro contém muitos 
spoilers. Ou seja, revelações sobre o 
conteúdo dos filmes e seriados citados. 
Não teve jeito. Foi um mal necessário para 
contextualizar nossas escolhas. A sugestão é 
que você não leia o texto antes de assistir ao 
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Como ler este guia

Para filmes  
e séries:  

nome dado 
no Brasil.

Para filmes 
e séries:  

nome 
original.

Para filmes: 
nome do diretor.

Para séries: 
nome do criador.

Para filmes:  
ano de 

lançamento.
Para séries: 
período em 

que a série foi 
produzida.

TíTulo da 
receiTa 
 porção  

quanto rende a receita 
 tempo  

tempo de preparo  
da receita
 dificuldade  

fácil, média e  
vai dar trabalho!

ingredientes
Quais ingredientes 
e a quantidade 
necessária. 

modo de  
preparo
Explicação de como 
fazer a receita.

Outros filmes ou séries 
que contenham cenas 
relacionadas à comida. 

Sugestões práticas 
para a cozinha.

Curiosidades  
históricas e culturais 
sobre gastronomia.

Texto que descreve a cena com 
comida do filme ou da série.

título

nome no Brasil nome original diretor/criador ano - ano
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nome do 
capítulo

Se o filme contém este  
selo, pode confiar que 
comida é o que não vai 
faltar na história. 





Amanhecia quando Holly Golightly (Audrey Hepburn) 
desceu do táxi com seu café da manhã nas mãos.  
Na rua, ainda com seu belo vestido de gala, comeu um 
danish e tomou café em um copo descartável enquanto 
olhava a vitrine da famosa joalheria Tiffany & Co.,  
o lugar onde “nada de mau pode acontecer”. Já em 
casa, preferiu beber seu leite numa taça martini. 

Outro dia, chateada por escolher dispensar o ex- 
-marido, disse ao escritor Paul Varjak (George Peppard) 
que precisava de um drink. E pediu: “Mas prometa que 
não me levará para casa até eu ficar bêbada”. Justo.

Holly era uma bonequinha. Cozinha não era o 
lugar dela. Isso fica claro no fim do filme, quando ela 
simplesmente deixa a panela de pressão explodir.

Bom dia, 
ChuChu
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: Dúvida

danish

modo de preparo 
Entre dois plásticos, faça um quadrado de 2 cm de 
espessura com a manteiga para folhar, usando o rolo 
para abrir, e leve para gelar. 

Numa tigela, dissova o fermento no açúcar. Em seguida, 
junte o leite, a manteiga, o sal, o cardamomo, os ovos e a 
farinha e misture. Leve tudo para a bancada e adicione a 
água aos poucos, salpicando-a com a mão e amassando 
até formar uma massa homogênea. Faça uma bola e 
deixe descansar por 30 minutos. 

Sobre uma superfície polvilhada com farinha, abra a 
massa com o rolo formando um quadrado, cerca de 2 cm 
maior que o de manteiga. Coloque a manteiga sobre 
a massa aberta de forma invertida, como um losango. 
Feche com os dedos, juntando as pontas, e, com o rolo, 
pressione levemente para que a manteiga amacie e se 
incorpore à massa. 

Em seguida, abra a massa em formato retangular e 
dobre em três, como se estivesse dobrando uma carta. 
Repita o processo três vezes, deixando a massa descansar 
por 10 minutos a cada dobra, sob refrigeração. Após a 
última dobra, deixe-a repousar por 15 minutos.

Abra a massa e polvilhe a mistura de açúcar e canela 
até a metade. Dobre a parte sem mistura por cima e 
feche. Corte tiras de 1 cm de espessura. Torça as tiras e 
enrole-as em formato de caracol. Numa forma untada 
com óleo, deixe a massa fermentar em temperatura média 
de 28 ºC e leve ao forno a 180 ºC por aproximadamente 10 
minutos.

ingredientes

 porção 30 unidades  tempo 2 horas  dificuldade vai dar trabalho! 

 250 g de manteiga  
para folhar 

 30 g de fermento biológico
 75 g de açúcar
 85 g de manteiga sem sal 
 200 ml de leite
 1 pitada de sal 

 1 pitada de cardamomo
 2 ovos e mais 1 gema
 500 g de farinha 
 Água – quanto baste
 100 g de açúcar e canela  
em pó a gosto para polvilhar
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