
Chef, empresário e agora ‘publisher’
Um império gastronômico é pouco para o cozinheiro. O mestre do lámen acaba de lançar um jornal sobre...

comida: o irreverente Lucky Peach. Quem vai ler? ‘Quem for louco de comprar’, diz o dono do Momofuku
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Chang. O jornal e o chef:
‘Só o que gostaríamos de ler’

Como comprar

Patrícia Ferraz

A mais recente criação de David
Chang não é um prato. Nem um
restaurante – embora ele esteja,
sim, às voltas com a abertura de
duas novas casas, na Austrália,
no fim deste ano, e no Canadá,
em 2012. O dono do império Mo-
mofuku em Manhattan (Momo-
fuku Ko, Momofuku Noodle Bar,
Momofuku Ssäm Bar, Má Pêche
e Milk Bar) acaba de lançar um
jornal nos Estados Unidos.

É uma publicação irreverente,
com quatro edições anuais im-
pressas, cada uma dedicada a um
tema. A primeira, apresentada
na semana passada, é sobre lá-
men, o macarrão que fez a fama
do chef americano de origem co-
reana. O nome do jornal é Momo-
fuku, porém em inglês, ou seja,
Lucky Peach. A versão para iPad,
com receitas e mais de duas ho-
ras de vídeos, sairá em breve.

O jornal é uma parceria do
chef com Peter Meehan, ex-cola-
borador de The New York Times e
autor do livro do Momofuku, e a
produtora Zero Point Zero, res-
ponsável pelos vídeos Sem Reser-
vas, de Antony Bourdain – que é
um dos “culpados” pelo jornal e
colaborador da primeira edição,
escreveu sobre o filme The Ra-
men Girl. Quem mais escreveu
sobre lámen? Ruth Reichl, Ha-
rold McGee e o chef Wylie Du-
fresne, entre outros.

Com desenhos, charges, fotos
e visual instigante, a edição tem
também relato de viagem de Pe-
ter Meehan e Chang ao Japão e a
exploração de muitas possibili-
dades de preparo do lámen.

Em entrevista ao Paladar, Da-
vid Chang contou que está feliz
com o jornal, mas não totalmen-
te satisfeito. “Sempre dá para fa-

zer mais e melhor”, disse. No ca-
so, o que isso quer dizer? “Quan-
do vi Wylie indicar gellan numa
receita tive vontade de virar a pá-

gina e ler tudo sobre este espes-
sante – há muito o que fazer en-
tre a capa e a última página e
acho que o divertido é tentar co-
locar tudo na edição, falhar e ten-
tar de novo na edição seguinte.”

Quem é o leitor de LP? “Qual-
quer um suficientemente louco
para pagar por ele. Na verdade,
não pensamos quem seria o lei-
tor, tentamos fazer um jornal
com aquilo que nós gostaría-
mos de ler.”

A ÚLTIMA
DE DAVID
CHANG
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