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para o dia a dia, fez tanto sucesso entre as amigas da sobrinha, e Zélia foi tão
solicitada a copiá-lo, que os colegas da Taquigrafia (onde ela trabalhava),
sabendo de seus dotes culinários, incentivaram-na a transformá-lo num livro.

Outro lado da disposição de Zélia para ajudar as pessoas é que a fez, no
entanto, levar adiante a idéia, que em princípio pareceu-lhe absurda. Volun-
tária de diversas instituições assistenciais da cidade, Zélia procurava alguma
maneira nova de ajudar o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, então em
precárias condições de sobrevivência, e para o qual ela já tinha promovido
chás, bazares e jantares. A idéia do livro vingou, e deu certo.

Assim nasceu "O Bê-a-bá da Cozinha - Vovó Sinhá", um título que
homenageia a mãe de Zélia, dona Sinhá (Jovina do Paço Guerra), de quem ela
herdou o talento culinário e a vocação assistencial. A primeira edição, com mil
livros, foi publicada em 1979, e o sucesso foi imediato. Para continuar
ajudando o Núcleo, e também outras instituições, vieram novas edições e, a
partir das sugestões dos amigos, novos livros, sempre com a renda da venda
destinada ás instituições que ela ajuda.

Segundo Zélia, o maior retomo de seu trabalho é o grande número de
amigos que ela fez desde que o primeiro livro foi publicado. "Não planejei
nada. Sempre gostei de cozinhar, o que para mim é uma verdadeira terapia.
Através da publicação dos livros conheci pessoas maravilhosas e não sou eu
que as ajudo, mas elas é que me ajudam", afirma. Mas ela tem um motivo
muito especial para se orgulhar: com os recursos obtidos com a venda do "Bê-
a-bá da Cozinha", o Núcleo Assistencial está construindo a Creche Vovó
Sinhá, nas imediações do Ceasa.

Dos outros seis livros publicados - Bê-a-bá Pratos Finos, Bê-a-bá Infantil
(com receitas para as crianças fazerem), Ceia de Natal, Coisas da Terra,
Coisas da Casa e Bê-a-bá das Musses -, os quatros últimos serão agora
reeditados pelo Hospital Mário Penna, numa promoção especial que contará
com o apoio da Kannim Promoções. Qlll.:m quiser adquiri algum exemplar,
portanto, é. só ficar atento.

D. Zélia: o prazer de ajudar

Cotidiano

nstiane Pereira

da pelos pais.
Mas foi a vocação natural para ajudar quem dela precisasse que fez Zélia

blicar seu primeiro livro, e também os demais que se seguiram. Tudo
orneçou em 1979, quando ela organizou um "manual básico" de cozinha para
a sobrinha que ia se casar. Dar cadernos de receita de presente já era um

ábito de Zélia. O manual, que ensinava a fazer desde café até saborosos pratos

Herdeiras culturais da responsabilidade pelo preparo das refeições da
amília - uma prática que, com menor rigor, ainda persiste -, as mulheres,
smo aquelas que não têm um talento especial para as artes culinárias,

etonhecem que, sem amor, não há como fazer sequer um ovo mexido. Muito
enos preparar um grande jantar ou, talvez até mais difícil, enfrentar o fogão

rotineiramente. Cozinhar
é mesmo um ato de amor.

Foi esta "prática amo-
rosa" que fez de Zélia Ma-
ria Guerra Simões autora
de sete livros sobre culiná-
ria, o mais famoso deles
"O Bê-a-bá da Cozinha -
Vovó Sinhá", o primeiro.
Funcionária aposentada da
Assembléia, depois de 37
anos de serviço, ainda cri-
ança Zélia já interessava-
se pela cozinha, colecio-
nando e experimentando
receitas, sempre incenti-

mor, o melhor tempero
~paixonada pela cozinha desde criança, Zélia Guerra fez de um manual de receitas um livro de sucesso
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