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O tradicional
sabor da
comida caseira
De portas abertas na cidade do Porto há dois anos e na Maia há
nove meses, a Petisqueira Três Reis é um projeto alimentado náo só
pela paixão que um casal nutre pelo melhor que a cozinha tradicional
portuguesa tem para oferecer, mas também pela vontade de proporcionar estas mesmas iguarias a quem se esqueceu de um sabor, ao
qual se podem aliar, de resto, os arrojados temperos da inovação.
Até porque “sempre gostámos imenso de petiscar, frequentávamos
várias casas e fomos desenvolvendo as nossas ideias”, lembra Luís
Reis, pasteleiro de profissão.
Do pequeno-almoço à hora do lanche, ou mesmo durante os
períodos de almoço e jantar, existem duas garantias a todos os que
se aventurem por estas portas adentro, em busca da intemporal
essência gastronómica que nos tornou portugueses: por um lado, os
ingredientes de elevada qualidade, confecionados de forma caseira e
genuína (ou não estivesse a arte de amar a tradição no ADN familiar
de Luís e Sónia Reis); por outro, a promessa de que quem aqui se
vier sentar não terá hora para sair, já que a simplicidade do ambiente
familiar e simpatia de quem todos os dias dá a cara pelos Três Reis
tem vindo a conquistar cada vez mais súbditos.
Aos aventureiros que queiram descobrir os meandros de um
reino onde se alia o melhor da tradição com a inovação, pede-se
que venham de apetite cheio e mente aberta para apreciar alguns
dos melhores argumentos da casa, entre os quais se incluem as
ancestrais Tripas à Moda do Porto, as Moelas, a Alheira, os Bolinhos
de Bacalhau com Queijo da Serra, a Sandes de Leitão, o Prego em
Pão com Queijo da Serra ou a Sandes de Pernil, também ela com
Queijo da Serra (todas elas servidas com pão de água).
E porque ao final de um bom repasto nunca se recusa a chegada de um doce, a Petisqueira Três Reis tem a proposta ideal: nada
mais, nada menos do que “o melhor Jesuíta do mundo”. Concebido
por Luís Reis, o conceito por detrás da joia da coroa é uma mistura
entre dois mundos, através da qual o paladar do famoso pastel se
mistura com o creme que caracteriza o Limonete, resultando numa
fusão – alimentada a doce de ovos e canela – que, a julgar pela legião

Preparada para servir refeições a qualquer
altura do dia, a Petisqueira Três Reis aposta
num conceito diferenciador: o regresso a
uma gastronomia tradicional que não sente
a passagem do tempo.

de entusiastas e seguidores, promete sobreviver ao prosseguir das
dinastias.
No entanto, e para além do esforço que a Petisqueira Três Reis
tem feito para divulgar uma tradição gastronómica um pouco esquecida pela correria do dia-a-dia, importa lembrar o papel que a casa
tem feito para dinamizar a Maia, quer através de iniciativas como
as Noites de Fados – que decorrem no primeiro sábado de cada
mês –, quer através de ações que dinamizam o centro da cidade
que, em pleno Magusto, contou com a animação de um assador
de castanhas, tão apologista dos ancestrais hábitos portugueses
como Luís e Sónia Reis.
Já relativamente ao futuro – e lembrando que o nome do projeto
não se relaciona apenas com o apelido do casal, mas também com o
facto de terem três filhos –, existe a promessa da abertura de um novo
espaço, algures na região do Grande Porto. É, por isso, com otimismo
que os nossos interlocutores preparam a estratégia subjacente à sua
próxima conquista, ao serviço da cozinha tradicional portuguesa com
sabor ao que melhor se faz no interior das nossas casas.

