
D
urante décadas, quase na-
da mudou na receita de 
hambúrguer — uma massa 
de carne moída e grelhada, 
servida com pão e às vezes 

acompanhada de molho, queijo, alface e to-
mate. No início de 2009, o americano Adam 
Fleischman decidiu trazer alguma inovação 
a esse sanduíche manjado. Ele abriu em Los 
Angeles, na Califórnia, o primeiro restauran-
te especializado em hambúrguer com sabor 
umami, que é como os especialistas em gas-
tronomia definem o que não é doce, amargo, 
azedo nem salgado é umami. 

A primeira loja da rede Umami Burger 
foi aberta em janeiro de 2009. No final da-
quele ano, havia faturado 2 milhões de dóla-
res. Fleischman já abriu outras três unidades 
na Califórnia. O sabor umami é derivado do 

aminoácido glutamato monossódico, o mes-
mo composto do tempero ajinomoto. A pa-
lavra tem origem japonesa e significa "deli-
cioso" "Já existiam restaurantes especializados 
em alimentos com esse sabor, mas nenhum 
preparava hambúrgueres" disse Fleischman 
a EXAME PME. "Como eu achava os outros 
lanches horríveis, decidi abrir um restauran-
te para fazer do jeito que eu gosto!' 

Nos dias mais movimentados, os clientes 
chegam a esperar até 1 hora na fila para sabo-
rear um hambúrguer umami em uma das 

quatro lojas de Fleischman. Empolgado com 
o desempenho da rede, ele tem planos de ex-
pansão. "Quero abrir restaurantes Umami 
Burger em outros estados americanos e até 
em outros países" diz ele. 

Antes de fundar o Umami Burger, 
Fleischman já tinha experiência como em-
preendedor. Jornalista e crítico de vinhos, ele 
foi dono de duas enotecas em Los Angeles, 
vendidas antes da abertura das lanchonetes. 
A capacidade de perceber sabores diferentes, 
aprimorada pela experiência com os vinhos, 
levou-o a pesquisar o universo umami de-
pois de provar pratos com esse sabor em res-
taurantes europeus. O cardápio tem dez op-
ções de hambúrguer — entre elas o de carne 
de porco, de cordeiro, de moluscos e de vege-
tais, acompanhados de cogumelos e outros 
ingredientes para realçar o sabor umami. Os 
sanduíches são servidos com batatas fritas 
cortadas à mão, cebolas empanadas no estilo 
tempura, berinjela frita ou ketchup e picles 
feitos no local. A Coca-Cola é importada do 
México, onde é produzida com açúcar de ca-
na — nos Estados Unidos, o refrigerante é 
adoçado com frutose, cujo sabor, segundo os 
entendidos, não casa bem com o umami. 
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