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notA introdutóriA 

Pelo Doutor Marino Albinesi,  
promotor de justiça em Roma e presidente 

do Circolo Enogastronomico d’Italia.

ausou sempre uma certa estranhe-
za o facto de alguém tão curioso em 
relação a tudo (como era o caso de 

Leonardo da Vinci) ter deixado um espólio tão 
reduzido em termos de referências relevantes 
acerca da comida e da culinária. Isto, num ho-
mem cuja maior e mais conhecida realização 
pictórica, essa representação de parcimónia 
culinária denominada A última ceia, em que 
gastou três anos da sua vida, abordava tanto 
questões de comida como valores espirituais. 
Isto num homem que, no seu testamento, 
deixou uma parcela considerável dos seus 
bens a um ser muito particular: a sua cozi-
nheira, Battista de Villanis. Isto num homem 
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que, durante toda a sua vida, se interessou 
tanto por alimentação e culinária como por 
projectos de pinturas e fortificações, além de 
investigar inúmeros outros assuntos que des-
pertavam a sua curiosidade. Realmente, o seu 
interesse pela culinária foi mais activo do que 
em outro domínio qualquer. Teve mesmo de 
o ser. Não apenas quando ainda pouco mais 
era do que um rapazinho e conseguia algumas 
dispensas das obrigações que o retinham no 
estúdio de Verrochio, trabalhando, para rea-
lizar algum dinheiro de bolso, nas cozinhas 
de um botequim florentino; não apenas na 
altura em que, de parceria com Sandro Bo-
ticelli, tentou abrir o seu próprio botequim; 
mas, muito especialmente, nas suas aptidões 
como mestre das folias e banquetes na corte 
dos Sforza – e convém recordar que desem-
penhou esse cargo durante mais de treze anos 
– o que implicava um conhecimento vasto, e 
muito próximo, dos assuntos de alimentação. 
Todavia, o número de referências à comida 
e à bebida nos cadernos de apontamentos de 

Leonardo conhecidos até hoje é, por assim di-
zer, mínimo – meia dúzia de generalizações 
e alguns aforismos, mas nem uma só menção 
ou receita, depois de todo o tempo que viveu 
na corte dos Sforza.

Hoje, numa tentativa para preencher esta 
lacuna, é-nos apresentado finalmente aquilo 
a que um número cada vez maior de pessoas, 
incluindo os presentes autores, designam por 
Codex Romanoff e até a minha velha amiga, 

Detalhe de estudo de figuras para a Última Ceia.

[Paris, Museu do Louvre, departamento de artes gráficas.] 
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a oportunidade para os redigir; e o simples 
facto de não podermos ter acesso aos originais 
não deve impedir-nos de os tomarmos por 
genuínos, se esse for o nosso desejo. Afinal 
foi o que aconteceu com a versão Englishman 
de Shakespeare. 

LeonArdo dA Vinci  
nA cozinhA

Um esboço da sua  
“Vida Gastronómica”

indício mais importante do inte-
resse de Leonardo da Vinci por 
questões de comida, interesse 

que perdurou uma vida inteira, revela-se 
nas circunstâncias em que se desenrolaram 
os primeiros anos da sua vida. Leonardo da 
Vinci nasceu a 15 de Abril de 1452, em Vinci, 
nas proximidades de Florença, filho bastardo 
de Ser Piero da Vinci, notário florentino, e 
de Catarina, uma dama de Vinci. Poucos 
meses depois do nascimento, o pai casou 
com uma dama florentina de dezasseis anos;  
a mãe por sua vez, casou com um pasteleiro 
desempregado, também de Vinci, chamado 
Accatabriga di Piero del Vacca. Leonardo 
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da Vinci viria, pois, a crescer nos dois lares, 
mas foi com o “boçal, desleixado e comilão 
Accatabriga” (descrição feita por Ser Piero), 
que o enchia de doçarias, que lhe inculcava 
as subtilezas de um forno de cozinha e o dei-
xava modelar as peças de maçapão, entregues 
depois ao sol da Toscânia para endurecerem, 
que Leonardo da Vinci ganhou um fraco pe-
los doces e nutriu uma paixão pela comida 
que se manteriam constantes ao longo de 
toda a sua vida, chegando mesmo a pôr em 
risco a conclusão de muitas outras das suas 
actividades. Feitos os dez anos, Leonardo da 
Vinci deixou praticamente de ver o padras-
to, porque o pai o retinha em Florença, para 
que pudesse crescer na companhia dos seus 
meios-irmãos e, como eles, receber os rudi-
mentos de uma educação formal (mas que 
não incluiria a aprendizagem do Latim, razão 
por que, durante toda a sua vida, Leonardo da 
Vinci escreveu e falou o dialecto florentino 
tal como era usado pelo povo). Em 1496, Ser 
Piero conseguiu que o seu filho primogénito, 

já imensamente obeso, fosse admitido como 
aprendiz na oficina de Verrochio, escultor, 
pintor, engenheiro, ourives e matemático 
de Florença, e onde já se encontrava, com 
o mesmo estatuto, Sandro Boticelli. Ainda 
não tinha passado um ano e já Leonardo da 
Vinci arranjara sarilhos. Embora absorvendo 
com facilidade (se bem que de uma forma 
crítica) todos os ensinamentos de Verrochio, 
não deixava de passar o tempo a encher-se de 
doçarias, enviadas pelo padrasto. Verrochio 
decidiu, então, puni-lo por crapulando (isto 
é, pelo pecado da gula). E o castigo consistiu 
em obrigá-lo a pintar um anjo no painel es-
querdo do Baptismo de Cristo, obra que fora 
encomendada a Verrochio para a igreja de 
San Salvi, e em que o mestre se encontrava 
nessa altura a trabalhar (e que hoje podemos 
ver nos Uffizzi, em Florença, completamente 
dominada pelo anjo de Leonardo da Vinci). 
No entanto, a partir daí, Leonardo da Vinci 
deixou de ser o “gordo” de que os outros 
aprendizes troçavam.
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Concluídos os três anos como aprendiz, 
Leonardo da Vinci teve de se impor por mé-
rito próprio, embora ainda executasse alguns 
trabalhos na oficina de Verrochio. E foi para 
complementar o magro rendimento que rece-
bia, das poucas encomendas autorizadas por 
este, que passou a trabalhar, à noite, como 
criado na Taberna dos Três Caracóis, à beira 
da ponte Vecchio, em Florença. 

Foi então que, na Primavera de 1473, após 
a misteriosa morte, por envenenamento, de 
todos os cozinheiros da Taberna dos Três 
Caracóis, Leonardo da Vinci foi incumbido 
de chefiar as cozinhas da taberna. Não deve 
ter sido pequena a irritação de Verrochio 
devido a esta partida intempestiva, já que, 
pouco antes, pedira ao seu discípulo que co-
laborasse com ele numa pintura do Baptismo 
de Cristo. Mas Leonardo da Vinci estava 
demasiado entusiasmado com este novo 
desafio lançado pelas cozinhas dos Três  
Caracóis para poder resignar-se a ficar. Há 
muitos meses que Leonardo da Vinci con-

Detalhe de 

“Baptismo de 

Cristo”, 1470-

1476 onde se 

pode observar os 

Anjos atribuídos a 

Leonardo da Vinci. 

Andrea Verrocchio 

e Leonardo da Vinci, 

Museu dos Ofícios, 

Florença.
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templava desgostoso e enjoado a polenta (pa-
pas de milho) que, acompanhada de pedaços 
de carne irreconhecíveis, constituía o prato 
forte da taberna, tendo chegado à conclusão 
de que uma coisa tão repelente e sensaborona 
não podia passar por um dos Grandes Pratos 
do Renascimento, movimento que tinha 
consciência de estar a acontecer à sua volta. 
Agora, na qualidade de cozinheiro-chefe, 
podia lançar mãos à obra de “civilizar” as  
refeições servidas na Taberna dos Três Ca-
racóis.

O plano de Leonardo da Vinci para 

montar a réplica do castelo Sforza 

medindo 7 metros de comprimento 

e construída no pátio do castelo em 

massa de bolo enformada, na sua maior 

parte por blocos de polenta reforçada 

com nozes e passas, recoberta de 

maçapão em várias cores, destinada 

a celebrar o casamento de Ludovico 

Sforza com Beatrice D’Este. 

[Cod. Atl. fol. 49v-b.]
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Porém, quando Leonardo da Vinci inven-
tou e decidiu servir aos clientes da taberna 
aquilo a que hoje chamaríamos de nouvelle 
cuisine – isto é, pequenas quantidades de 
requintadas iguarias, dispostas em armações 
de polenta endurecida e finamente esculpida, 
tudo apresentado de uma forma muito de-

O método tradicional de esmagar alhos no palácio Sforza, 

em Milão, era entregá-los ao homem do martelo, que vivia 

nas caves do palácio e deixá-lo levar a cabo a sua tarefa 

[figura à esquerda]. Vendo neste método um desperdício, 

quer de esforço quer de alhos, Leonardo da Vinci 

projectou um pequeno dispositivo [figura acima]; bastava 

apertar uma vez com as mãos e o dente de alho estava 

esmagado. O dispositivo também picava salsa, se assim o 

desejassem. O desenho daquilo que é denominado nas 

cozinhas italianas “o Leonardo”, manteve-se praticamente 

inalterado até aos nossos dias. 

[Cod. Atl. fol.57v-a,b. (à esquerda); Cod. Atl. fol.3v.a.]

corativa – em vez daquilo a que os clientes 
estavam habituados – grandes pratadas de 
diversas variedades de carne dispostas por 
cima da odiosa polenta – houve tal revolta 
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títulos de “Conselheiro de Il Moro para as 
fortificações” e de “Mestre de festas e ban-
quetes” da corte dos Sforza. Finalmente, era 
alguém: não um mero artista excêntrico. Fo-
ram-lhe entregues criados para o seu serviço, 
foi-lhe cedida uma oficina, encontrando-se à 
sua volta a grande corte de Milão: cortesãos, 
conselheiros, mercenários, representantes 
de potências estrangeiras, homens de grande 
erudição. Por causa de uma simples carta, 
toda a sua vida mudou. Foi então que deu iní-
cio aos apontamentos inscritos nos cadernos 
que hoje constituem o Codex Romanoff.

No entanto, a princípio, Ludovico apenas 
usava Leonardo da Vinci como distracção 

Uma versão florentina do Jogo 

do Galo que aparece na ementa 

redigida por Leonardo da Vinci 

para uso na taverna das Três Rãs 

quando era co-gerida por ele e 

Sandro Boticelli.  

[Cod. Atl. fol. 348r-a.]
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sava poder propor como 
alternativa atraente. Ex-
periências iniciais como 
as que serviu aos seus 
clientes na Taberna dos 
Três Caracóis, em Flo-
rença (ver fig. 1 nesta 
página) reduziam-se à 
apresentação de folhas de 
manjericão, cuidadosa-
mente dispostas, todas do 
mesmo tamanho e cola-
das com saliva de vaca a 

[Figura 1]

[Figura 2]

para depois das refeições: tocava alaúde, can-
tava, dizia adivinhas e enigmas, demonstrava 
à corte como se resolviam essas adivinhas. 
Ludovico parecia completamente desinteres-
sado pelos planos de fortificações concebidos 
por Leonardo da Vinci. Apercebendo-se 
da preferência do seu patrono pelo lado 
mais sensual da vida, Leonardo da Vinci 
recorreu então ao fabrico de maquetas das 
fortificações que propunha, utilizando como 
materiais o açúcar e inseguras gelatinas, 
que, todavia, sofriam o mesmo destino que 
as modeladas em maçapão destinadas a Lo-
renzo de Médici. Nunca saberemos quantos 
projectos de Leonardo da Vinci deixaram 
de ver a luz do dia precisamente devido a 
este destino.

Leonardo da Vinci fundou a sua nouvelle 
cuisine na rejeição dos pantagruélicos pratos 
de pernas de vaca que, no seu tempo, esta-
vam omnipresentes nas mesas, bem como 
na sua preferência pelo aspecto agradável 
de um simples prato vegetariano, que pen-
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rodelas de pão cinzento. Quando os clientes 
a quem foi servida esta singela iguaria se 
queixaram de que aquilo não era suficiente 
para matar a fome a homens de trabalho, 
Leonardo da Vinci passou a colocar finas 
rodelas de salsicha branca de Bolonha entre 
o pão e as folhas de manjericão (ver fig. 2). 
E quando os mesmos clientes protestaram 
que essa solução continuava a não constituir 
uma refeição que se apresentasse, Leonardo 
da Vinci limitou-se a adicionar mais rode-
las de salsicha enfeitadas com manjericão 
sobre rodelas de pão cinzento ainda maiores 
(ver fig. 3). Mas nem isso foi suficiente para 
acalmar os clientes, e Leonardo da Vinci por 
pouco escapou a ser mortalmente espancado, 
quando aqueles invadiram a cozinha da taber-
na exigindo comida mais substancial. (Cod. 
Atl. Fols 89v-a, 89r-a, 88v-a.)

É um facto que Leonardo da Vinci conse-
guia ocupar-se de assuntos mais adequados 
ao seu intelecto. Mas era com relutância que 
se dedicava a trabalhar nalguns retratos de 

[Figura 3]
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damas da corte. Começava muitos, mas eram 
poucos os que acabava. Insistiu fortemente 
na edificação de uma estátua do pai de Lu-
dovico, uma escultura de dimensões quatro 
vezes superiores às reais. E quando surgiu 
um banquete especial para celebrar as bodas 
de uma sobrinha dos Sforza, aproveitou para, 
de novo, fazer publicidade à sua arte culiná-
ria, que tantos problemas lhe trouxera em 
Florença. Levou a Ludovico a sua proposta 
para a ementa da ocasião. À frente de cada 
convidado, explicou Leonardo da Vinci a um 
Ludovico reticente, seria posto um prato com 
o seguinte repasto:

- Uma anchova enrolada sobre uma rodela 
de nabo, esculpida na forma de uma rã.

- Outra anchova, disposta em espiral à volta 
de uma erva.

- Uma cenoura finamente trabalhada.
- Um coração de alcachofra.
- Duas metades de pepino de conserva por 

cima de uma folha de alface.

Corte transversal 

do famoso molde de gelatina 

de Leonardo da Vinci.  

[Cod. Atl. fol. 7, v-6.]

Projecto de 

Leonardo da Vinci 

para a decoração 

de uma mesa com 

maçapão e gelatinas 

coloridas.  

[MsB. Fol. 17v.]



42  43

     notas de cozinha leonardo da vinci          

- Um peito de pequena ave canora.
- Um ovo de pavão.
- Um testículo de carneiro envolto em natas 

(frio).
- Uma perna de rã sobre uma folha de dente-

-de-leão.
- Um pé de carneiro cozido e desossado.

Como se pode calcular, Ludovico res-
pondeu a Leonardo da Vinci que aquilo não 
era propriamente a refeição que estava nos 
seus planos. Explicou laboriosamente a Leo-
nardo da Vinci que aquele não era o tipo de 
banquete que os Sforza costumavam servir 
aos seus convidados, nem era banquete que 
se apresentasse a convidados que teriam de 
fazer uma cansativa viagem para vir à festa. 
Graças aos livros de contas dos Sforza, temos 
hoje conhecimento de que, em vez daquilo 

Estudos para monumento équestre Trivulzio, 1508-1511. 

[Livraria Real, Castelo de Windsor]
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Alguns dos projectos de Leonardo da Vinci para dobrar guardanapos. 

Havia outros mais elaborados, sendo os guardanapos dobrados em 

forma de pássaros, flores e palácios. [Cod. Atl. fol. 167r. a-b.]
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um metro e meio de diâmetro e dois metros e 
meio de largura, com uma espécie de pá atrás 
para recolher o lixo. Exigia mais espaço do 
que o velho criado que antes executava essa 
tarefa com uma vassoura, mas era, obviamen-
te, muito mais eficiente do que ele.

Leonardo da Vinci projectou que a forma 
de obter a força motriz para os seus “Dis-
positivos para limpar, moer, etc.” seria, em 
parte, através de uma grande roda hidráulica 
que pretendia construir num dos extremos 
da cozinha; e a restante, usando a força dos 
cavalos. O seu dispositivo mais volumoso, a 
picadora de vacas (cujos projectos se encon-
tram na Biblioteca do Vaticano e na colecção 
da Rainha de Inglaterra, em Windsor, em-
bora haja sugestões no sentido de um deles 
ser de um discípulo de Leonardo da Vinci), 
requeria um pequeno exército de homens 
para a accionar, bem como igual número de 
cavalos; mas dispunha, aparentemente, de 
uma grande panóplia de acessórios, seme-
lhantes aos das batedeiras eléctricas de hoje, 

O acessório da “Lâmina misturadora” projectado por 

Leonardo da Vinci para ser accionado por um conjunto 

de rodas dentadas e manivela, substituindo o sistema 

do almofariz e do pilão e a sua extensa variedade de 

utilizações. Embora em vida Leonardo da Vinci tenha tido 

dificuldade em encontrar algo a que pudesse adaptá-lo, 

Melzi recorda que, trinta anos após a morte do Mestre, 

ainda se encontrava em funcionamento, na principal fábrica 

de salsichas de Milão, uma variante muito próxima deste 

dispositivo. [MsB. Fol.83v.]

para reduzir porcos e outros animais peque-
nos a carne picada. 



54  55

     notas de cozinha leonardo da vinci          

inventar e que descreveu como “órgão de 
beiços”.

Entre os dispositivos de Leonardo da 
Vinci, há ainda uma máquina de cortar pão, 
movida a energia eólica, que corta o pão em 
fatias e as enfia todas em longos tubos. Era 
duas vezes maior que a área do palácio desti-
nada a cozer o pão, anexa às antigas cozinhas; 
e Leonardo da Vinci reparou que a Armaria, 
adjacente ao espaço da cozinha, teria que ser 
anexada quando começassem os trabalhos de 
remodelação. 

Informou igualmente Ludovico Sforza de 
que o projecto de expansão das cozinhas iria 
ampliá-las a cerca de metade do grande pá-
tio do palácio, aos estábulos adjacentes e aos 
seis quartos ocupados pela mãe de Ludovico 
Sforza, e que eram necessários a Leonardo 
da Vinci para a dupla função de armazéns 
de legumes e de matadouro.

Quanto à música nas cozinhas, projectava 
usar os tambores mecânicos accionados por 
uma manivela que já inventara e fabricara, 
acompanhados por três músicos que tocariam 
um instrumento que ele próprio tencionava 

Projecto de Leonardo da Vinci para um tambor semimecânico 

[sendo as baquetas volteadas por uma roda dentada posta em 

acção por uma manivela] que era um dos instrumentos musicais 

programados para acompanhar o trabalho nas novas cozinhas por 

ele projectadas para Ludovico no castelo Sforza.  

[Cod. Atl. 355r-c.]
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Por outro lado, o seu “dispositivo para 
eliminar as rãs dos barris de água potável” 
é uma simples ratoeira de mola em que, 
sempre que uma rã lhe salta para cima, esta 
apanha uma série de pancadas na cabeça, até, 
presume-se, perder a consciência; tornava-se-
-lhe então impossível saltar para a água. E 
havia ainda um outro invento revolucionário 
imaginado por Leonardo da Vinci para a sua 
cozinha (e que não era mencionado no pro-
jecto original), que consistia num engenhoso 
sistema de aspersão para inundar a cozinha 
(se funcionasse como ele esperava) em caso 
de incêndio.

Tudo isto eram os projectos e os inventos 
de Leonardo da Vinci para equipar a sua nova 
cozinha; o que não implicava que tudo fosse 
funcionar na perfeição, ou sequer funcionar 
de todo. Leonardo da Vinci era sempre me-
lhor na teoria do que na prática.

Começou-se, então, a trabalhar intensa-
mente no projecto. Velhas paredes foram 
demolidas, ergueram-se outras novas. As 

Estudos para 

tambores 

mecânicos  

[Codex Arundel, 

fol. 218r-c e 306v-

a, Livraria Britânica, 

Londres]
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invasões por parte dos franceses. Leonardo 
da Vinci visitou as fortalezas. Quer porque 
ainda estivesse aborrecido com Ludovico 
por causa do dinheiro, quer porque previsse 
tempos de paz, em que uma cadeia de “restau-
rantes” – ao contrário dos fortes – estaria 
em condições de servir a sua nouvelle cuisine 
a viajantes e estrangeiros de visita ao país, 
deu ordens para esvaziarem todos os depó-
sitos de munições das fortalezas e para os 
prepararem para funcionar como cozinhas. 
E assim, quando Luis XII de França invadiu 
finalmente Milão no ano seguinte, conquis-
tou todos os fortes sem a menor dificuldade 
(no seu interior, aliás, as tropas milanesas 
encontravam-se completamente embriagadas 
com o vinho dos vinhedos de Leonardo da 
Vinci, que insistia na sua compra junto dos 
comandantes. Durante esta campanha, a 
quase totalidade das poucas baixas Francesas 
foi infligida pelo uso dado por Ludovico ao 
cortador de agriões inventado por Leonar-
do da Vinci, pondo-o a funcionar contra 

das cozinhas agora abandonada. Se Ludovico 
teve conhecimento disso, terá porventura fin-
gido ignorar, sabendo que a culpa era da sua 
própria negligência em relação ao pagamen-
to de Leonardo da Vinci. Mas, pelo lado de 
Ludovico, todo o dinheiro que poupasse seria 
para investir em armamento, a usar contra a 
prevista Invasão Francesa de Milão. Nesta 
matéria, tinha um pedido a fazer a Leonardo 
de Vinci, ainda que, antes disso, e talvez para 
o compensar da falta de apoio financeiro, lhe 
tenha dado como presente um pequeno vi-
nhedo nos arredores de Milão. (Leonardo da 
Vinci imediatamente encarregou Giovanni 
Battista, um parente da sua cozinheira, de o 
tornar tão produtivo quanto possível, no mais 
curto período de tempo). 

Mas aquilo que Ludovico pretendia de 
Leonardo da Vinci era que ele fizesse um 
levantamento das fortalezas à volta de Milão 
e calculasse as alterações que nelas pudessem 
ser feitas (e para isto Leonardo da Vinci 
recebeu carta branca), perante a ameaça de 



88  89

     notas de cozinha leonardo da vinci          

executar a tarefa e, infelizmente, não há fac-
tos que possam fornecer qualquer explicação. 
É nesta altura que ele e Miguel Ângelo são 
incumbidos pela Signoria de Florença de pin-
tar a Batalha de Anghiani nas paredes da sala 
de reuniões do Conselho (pintando cada um 
a sua versão). Miguel Ângelo vai adiantando 
o trabalho, enquanto Leonardo da Vinci passa 
o tempo a projectar um andaime retráctil a 
partir do qual pintará a sua parte – e nada 
pinta. Regressa a Milão, aceitando trabalhar 
para o Rei Luis de França. Em 1509, temos 
conhecimento de que Leonardo da Vinci tem 
sob a sua “direcção” um grupo de artistas que, 
ao longo da campanha de Luis contra Veneza, 
têm por missão substituir o leão veneziano de 
São Marcos pela francesa flor-de-liz, por cada 
nova conquista feita pelo Rei de França. Mais 
tarde, o Rei encarrega-o de projectar canais. 
E num momento qualquer da sua actividade 
(não se sabe quando nem onde) faz uma das 
suas maiores descobertas gastronómicas: 
inventa o spaghetti.

o inimigo. Ludovico foi feito prisioneiro 
e Leonardo da Vinci, para evitar sofrer a 
humilhação de uma cozinha gauleza com a 
ocupação do palácio pelos Franceses, aban-
donou Milão com o seu amigo Luca Pacioli e 
decidiu fazer um passeio gastronómico pela 
cidade de Veneza.

Os dezasseis anos seguintes (1500-1516) 
foram, para Leonardo da Vinci, anos de ins-
tabilidade. Passou os primeiros seis meses em 
Florença, no convento dos frades da Annun-
ziata, aceitando alojamento para si próprio e 
para os seus discípulos, a troco de uma con-
sola dupla que disse estar disposto a pintar 
para os frades. Passados seis meses, tudo o 
que fizera fora a mistura do verniz destinado 
à pintura, e nem sequer começara ainda. En-
trou para o serviço dos Borgia, servindo-lhes 
de conselheiro de fortificações. Regressou a 
Florença para, a seu próprio pedido, pintar 
a Mona Lisa, ou seja, a esposa do mercador 
Francesco Giocondo. Ninguém, entende por 
que razão precisou de um ano inteiro para 
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Leonardo da Vinci inventou o spaghetti. Na 
verdade, esta frase é uma simplificação um 
pouco abusiva. Tinham passado mais de du-
zentos anos desde que Marco Polo trouxera 
da China algo que se assemelhava ao spaghetti 
(mas que era, na realidade, massa de arroz 
chinesa). No entanto, o que Marco Polo não 
dissera às pessoas fora que aquilo era para 
comer e, por isso, a maioria dos que tinham 
esta massa em casa usavam-na como decora-
ção da mesa. Além disso, é necessário recordar 
que a massa existia em Itália, sobretudo em 
Nápoles e no Sul, desde tempos imemoriais. 
Na maioria dos casos, era muito consistente e 
larga, semelhante a uma grande e pesada folha 
de lasagne. O que Leonardo da Vinci fez foi 
mudar-lhe a forma, inventando uma máquina 
que a transformava em tiras estreitas e longas 
como fios, que, depois de cortadas e mergu-
lhadas em água a ferver, se transformavam 
em spaghetti, ou, como a designava Leonardo 
da Vinci, spago mangiabile (fio comestível). 
Esta inovação, no entanto, não conquistou o 

Um dos primeiros projectos de Leonardo da Vinci para 

converter Lasagne em Spaghetti. Sendo a lasagne desses 

tempos uma substância muito espessa e rija, Leonardo da 

Vinci pensou que, em vez de a humedecer e estender, de 

modo a torná-la mais fina e delicada, melhor seria esticá- 

-la. Porém, pronto o seu engenho, a teoria foi desmentida 

pela prática, visto que a lasagne quebrava logo que sujeita 

a qualquer força de tracção. [Cod. Atl. fol. 51r.]
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coração do povo3. As pessoas olhavam para 
aquilo e o que pareciam pensar era que tinha 
um aspecto desagradável, perguntando-se 
como poderiam comer tal coisa só com uma 
faca. Esta objecção levou Leonardo da Vinci 
a inventar um garfo de três dentes (porque, 
mesmo nas grandes casas, tudo o que existia 
no seu tempo eram garfos com dois dentes; 
e mesmo esses, apenas eram usados na cozi-
nha). Porém, o spago mangiabile de Leonardo 
da Vinci continuou a não conquistar a po-
pulação, porque eram poucas as pessoas que 

~
3. De facto, existe uma escola de pensamento 

segundo a qual o spaghetti só se teria tornado 
popular em Itália depois de os americanos terem 
inventado a sua versão enlatada com molho de 
tomate e almôndegas, em 1945. Certamente que 
Leonardo da Vinci não pôde beneficiar da utiliza-
ção do tomate que só chegou à Europa (proveniente 
do México) em fins do século XVI. E mesmo então, 
a princípio, só se usava a variante verde e como 
elemento decorativo no vestuário e nos chapéus.

Enrolador de spaghetti, da autoria de Leonardo da Vinci  

[Cod. Atl. 2v.a.]

Dispositivo inventado por Leonardo da Vinci para testar  

a resistência do spaghetti à tracção. [Cod. Atl. 2v.b.]
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Francesco Melzi, o mais fiel dos seus discí-
pulos, e a sua velha cozinheira, Battista de 
Villanis. Leonardo da Vinci e o seu pequeno 
grupo atravessaram os Alpes em cima de 
mulas, e outro animal carregava todos os 
cadernos de apontamentos de Leonardo da 
Vinci, a sua Mona Lisa, os quadros de São 
João e a inseparável caixa negra. Chegaram 
por fim à casa senhorial de Cloux (hoje Clos-
-Lucé), nas imediações do grande castelo de 
Francisco I, erguido nas margens do Loire, 
em Amboise. Foi aí que Leonardo da Vin-
ci passou os últimos três anos da sua vida. 
Dos seus projectos não constava pintar nem 
escrever mais apontamentos, mas somente 
o pôr em ordem os seus cadernos de aponta-
mentos já existentes e, do conteúdo destes, 
fazer uma grande enciclopédia. Não foi isto, 
no entanto, o que aconteceu. Francisco I  
tinha uma paixão secreta pela culinária e 
serviu-se de Leonardo da Vinci como justifi-
cação para as suas escapadelas até à cozinha. 
Construiu-se um túnel que ligava o grande 

sabiam que ele inventara um utensílio que o 
tornava facilmente comestível. A confiança 
que Leonardo da Vinci tinha neste seu novo 
prato era, porém, tão grande que a máquina 
para o fabricar, guardada numa enorme caixa 
negra, o acompanharia por toda a parte para 
o resto da sua vida.

Em 1516, Leonardo da Vinci estava farto 
de desaires e cansado da vida incerta que le-
vara até então. Quando Henrique, o jovem 
Rei que sucedeu a Luís XII de França, pre-
tendeu criar uma reputação de protector das 
artes (e, no breve período em que conhecera 
Leonardo da Vinci, tornara-se um fervoroso 
adepto do seu spago mangiabile), lhe ofereceu 
um soldo considerável, um pequeno palácio 
para habitar (e, o que era mais importante 
para Leonardo da Vinci, uma cozinha só sua, 
onde podia trabalhar), este, que na altura não 
tinha um patrono importante em Itália, acei-
tou imediatamente a proposta e juntou-se à 
comitiva do Rei de França, que regressava a 
Amboise, no vale do Loire. Levava consigo 
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ao mundo, e talvez não quisesse que outros se 
apropriassem dela, usando-a mal. Ofereceu 
a Francisco I a sua Mona Lisa, bem como o 
seu São João, mas aquilo que era realmente 
valioso para Leonardo da Vinci era o engenho 
escondido na caixa negra (e, em relação a este, 
decidiu conservá-lo consigo até morrer). Mas 
Leonardo da Vinci desapontaria Francisco I  
ainda por mais uma razão. O Rei de França 
trazia frequentemente consigo para a mansão 
de Cloux uma das suas favoritas, uma tal 
Babou de Bourdaisiere, para que Leonardo 
da Vinci fizesse o seu retrato; mas o pintor 
invocava toda a espécie de desculpas para 
não o fazer. Justificava-se, aliás, com coisas 
razoáveis, como a artrite nas mãos, que o 
incomodava imenso. Mas Francisco I não 
desistia e, por fim, Leonardo da Vinci acabou 
por convencer o seu discípulo Melzi a pintar o 
retrato de Babou, como Clementina; de vez em 
quando, e sobretudo se Francisco I estivesse 
presente, Leonardo da Vinci acrescentava-lhe 
um retoque com a sua própria mão.

palácio de Francisco I ao pequeno palacete de 
Leonardo da Vinci, facilitando as visitas do 
Rei, que, diariamente, passava horas esqueci-
das a fazer experiências na pequena cozinha 
empedrada de Cloux. Leonardo da Vinci, 
finalmente, tinha a vida que sempre desejara. 
Em socorro das investigações do Rei e de Leo-
nardo da Vinci vinham a abundância de aves 
e de veados naquela região, para além de que 
dispunham de todo o peixe de que necessi-
tassem, quer pescando-o no Loire, quer enco-
mendando-o em Bordéus. Leonardo da Vinci 
dirigiu pessoalmente a plantação duma horta 
onde, ainda hoje, se cultiva o mesmo tipo de 
legumes. Francisco I pediu repetidamente 
a Leonardo da Vinci que lhe emprestasse a 
sua caixa negra, para que se pudesse fazer 
uma cópia e transformar o spaghetti no prato 
nacional de França, mas, por qualquer razão 
que ignoramos, Leonardo da Vinci mostrou-
-se sempre renitente a deixá-la afastar-se. 
Talvez a considerasse, tal como antes fizera 
com a Última Ceia, como sua dádiva suprema 
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No seu testamento, Leonardo da Vinci 
deixou metade do seu vinhedo nos arredores 
de Milão a Battista, a sua cozinheira, deixan-
do a outra metade a Salai, o rapazinho que 
entrou ao seu serviço em 1490. Para Melzi, 
o seu discípulo, ficaram todos os cadernos 
de apontamentos e objectos de uso pessoal. 
Quando Melzi abriu a caixa negra, nada 
se encontrava lá dentro (e de então para cá 
nunca mais se ouviu uma palavra relativa-
mente ao que poderá ter acontecido ao seu 
conteúdo).

Basicamente, estes dois homens encontra-
vam-se em Cloux para cozinhar e para comer. 
Parece estranho que Leonardo da Vinci não 
tenha tomado apontamentos das experiências 
que faziam e dos pratos delas resultantes, 
mas é possível que o tenha feito e que esses 
apontamentos, como tantos outros dos seus 
escritos considerados perdidos, voltem um 
dia a ver a luz. Esperámos muito tempo até 
podermos ler os apontamentos de culinária 
escritos enquanto esteve ao serviço de Lu-
dovico Sforza; poderemos esperar um pouco 
mais pelos apontamentos da sua colaboração 
com o Rei de França.

Leonardo da Vinci viveu ainda mais 
três anos, até morrer em 1519. Talvez não 
seja verdade o que Vasari escreveu na sua 
obra Vidas dos pintores e que tantos retratos 
sentimentais de outros autores igualmen-
te representam: Leonardo da Vinci teria 
morrido nos braços do Rei Francisco I. No 
entanto, não deixa de ser possível que assim 
tenha sido.



O Codex 
Romanoff 

DE 
LEONARDO 

DA VINCI



 103

notA introdutóriA

s apontamentos de cozinha re-
digidos por Leonardo da Vinci e 
compilados de modo a constitui-

rem o Codex Romanoff estão longe de abordar 
todos os alimentos e pratos disponíveis no seu 
tempo. Tudo leva a crer que apenas apontava, 
arbitrariamente, aquilo que despertava o seu 
interesse. As “suas” receitas são de outros, 
não foram inventadas por ele –  excepto no 
que toca à sua causa, totalmente perdida, da 
Nouvelle Cuisine. A maior criatividade é reve-
lada pelas suas observações sobre o cozinhar 
e o comer e, sobretudo, pelos projectos de 
alterações às cozinhas.

A comida em Milão e, na verdade, em 
toda a Itália, durante os anos em que Leonar-
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branco fosse uma verdadeira raridade), o 
adoçante era o mel, como sempre, e não o 
açúcar (embora houvesse cana de açúcar na 
Sicília). Quase sempre, o vinho era misturado 
com água ou com mel, ou até com ambos. 
Era vulgar a água potável ser um bem raro, 
apenas acessível  a partir de aquedutos ou 
aguadeiros. A aguardente, destilada e vendida 
nas boticas, servia como medicamento para 
os que apanhavam a peste. O chá, o café e 
o chocolate não eram ainda conhecidos. Os 
utensílios de cozinha mais vulgares eram 
o pilão e o almofariz: praticamente toda a 
carne, peixe e criação eram esmagados até 
atingirem a consistência de uma pasta fina, 
que depois era passada por uma peneira e, por 
fim, misturada com mel e arroz (para render 
mais). Os alimentos eram dispostos sobre 
uma base de pão ázimo que, no fim, também 
era comido ou, como acontecia em algumas 
das casas mais abastadas, dado aos cães ou 
aos pobres. Os pobres só comiam uma vez, a 
meio do dia. Os ricos tomavam uma refeição 

do da Vinci registou estes apontamentos nos 
seus cadernos (e cuja maioria se situa entre 
1481 e 1500), só pode ser descrita como abso-
lutamente execrável. Os dias das “línguas 
de rouxinol”, dos “ovos de avestruz mexi-
dos”, dos “porcos recheados com chouriço 
de sangue e tordos vivos”, os dias de gula do 
Império Romano, há muito que pertenciam 
ao passado. A alimentação era agora “gótica” 
(querendo isto dizer que fora introduzida 
em Itália pelos Godos). Os ricos comiam 
uma profusão de carnes e de aves, os pobres 
alimentavam-se de Polenta ou, nalguns casos, 
de sopas espessas e de papas de trigo. Quase 
tudo salpicado por grandes quantidades de 
especiarias (ou melhor, de ervas aromáticas) 
incluindo a polenta. A maior parte dos legu-
mes e tubérculos já era conhecida – embora 
ainda não a batata, o tomate, qualquer das 
outras plantas e frutos descobertos no Novo 
Mundo, e que só se tornariam populares na 
Europa no século XVII. Havia sal, pimenta 
e especiarias, queijos e pão (embora o pão 
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Ilustrações do livro de cozinha de Bartolomeo 
Scappi, o livro de cozinha “secreto” do Papa 

Pio V. Aqui se retrata o modo como era servida  
uma refeição na corte dos Sforza, em Milão.
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sobre A mAneirA correctA de 
escoLher um Queijo

Para verificar se os grandes queijos de 
Parma e da Romagna são ocos (porque nes-
sas regiões há vendedores de queijos pouco 
escrupulosos que os apresentam nessas con-
dições) é sempre conveniente, antes de os 
comprar, encostar o ouvido à parte lateral do 
queijo e dar-lhe umas pancadas, escutando 

sobre os modos de estAr à 
mesA do meu senhor LudoVico,  

e dos seus comensAis

O meu senhor Ludovico tem por costume 
atar coelhos com fitas às cadeiras dos seus 
comensais, para que estes possam limpar as 
mãos engorduradas às costas do animal, cos-
tume que considero impróprio da época em 
que vivemos. E quando, depois da refeição, 
os animais são recolhidos e trazidos para a 
lavandaria, o mau-cheiro infiltra-se nos ou-
tros panos que são lavados conjuntamente 
com eles. Também não me agrada o hábito 
de o meu Senhor limpar a faca às vestes do 
vizinho. Por que razão não pode fazer como 
os outros membros da corte, que a limpam à 
toalha trazida para esse efeito?

Outro secador rotativo de guardanapos, neste caso 

destinado a ser accionado por abelhas, escreveu Leonardo 

da Vinci. [Cod. Atl. fol. 57r-6.]
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di Polo, escultor e conhecido apreciador de 
queijos, que trabalhava na oficina do grande 
Verocchio.

sobre umA ALternAtiVA às 
toALhAs de mesA sujAs

Inspeccionando as toalhas de mesa do 
Senhor Ludovico, meu Amo, depois de os 
seus comensais terem abandonado a sala do 
repasto, depara-se-me uma cena de caos e de-
pravação tais (que a nada mais é semelhante se 
não ao rescaldo de uma batalha) que considero 
uma prioridade, antes de qualquer Cavalo ou 
Retábulo, encontrar uma alternativa.

Já disponho de uma. Creio que deveria 
ser dado a cada um dos comensais um pedaço 

com atenção para ver se soa a oco em alguns 
pontos. Só então, se satisfeitos com a solidez 
integral do queijo, é que o devemos adquirir. 
Estes ensinamentos, obtive-os de Agnolo 

Secador rotativo de guardanapos, da autoria de Leonardo 

da Vinci, accionado por um homem sentado num estribo. 

Variantes móveis do mesmo engenho.  

[MsB. fol. 77r.]



114  115

     notas de cozinha leonardo da vinci          

de pano individual que, depois de sujo pelas 
mãos e pelas facas, poderia ser dobrado, de 
forma que não conspurcasse a aparência da 
mesa com as suas imundícies. Mas que nome 
hei-de dar a estes panos? E como apresentá-
-los?4

~
4. O próprio Leonardo da Vinci não vol-

ta a referir-se por palavras ao seu projecto de 
guardanapo (vejam-se, embora, os seus desenhos 
para diversas versões do mesmo na ilustração das 
páginas 44-45), mas Pietro Alemanni, o embai-
xador Florentino em Milão, menciona-o num dos 
seus relatórios (datado de Julho de 1491) enviado 
à Signoria de Florença (Annali di Firenze, vol. 
XIV pp 314-5). 

“Respondendo a uma solicitação de Vos-
sas Senhorias no sentido de Vos prover de 
informação mais detalhada sobre a carreira de 
Mestre Leonardo na Corte do Senhor Ludovico, 
apresto-me agora a fazê-lo. Ultimamente tem 
descurado as suas Esculturas e a Geometria e 
dedicado a sua atenção aos problemas da toalha 
de mesa do Senhor Ludovico, cuja imundície 

(segundo me confiou) lhe tem causado grande 
mal estar. E ontem à noite apresentou à mesa a 
sua solução para o problema, consistindo num 
pano individual colocado diante de cada convi-
va, o qual deveria ser ensujentado no lugar da 
toalha de mesa. Mas, para grande perturbação 
de Mestre Leonardo, ninguém achou modo de 
o utilizar ou soube o que fazer com ele. Alguns 
foram ao ponto de se lhe sentar em cima. Outros 
assoaram-se nele. Outros, ainda, serviram-se 
dele para o atirarem, em tom de brincadeira, a 
outros comensais. Mas houve também quem o 
utilizasse  para envolver a vitualha e a ocultar 
na bolsa ou no bolso. E depois do repasto ter-
minado, encontrando-se a toalha tão suja como 
de costume, Mestre Leonardo confiou-me a sua 
angústia de que o invento nunca chegasse a ter 
aceitação. Além disso, nesta mesma semana, 
Mestre Leonardo sofreu novos reveses à mesa. 
Tinha imaginado um prato de salada para um 
certo prândio, pensando que a grande taça que 
a continha seria passada de mão em mão, cada 
um tomando para si uma pequena quantidade. 
No centro viam-se ovos de codorniz, ovas de es-
turjão e cebolinhas de Mântua dispostas sobre e 

~
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coxA de merguLhão

A coxa do mergulhão é a sua melhor parte 
e, tal como o mergulhão simplesmente cozido 
é preferível ao mergulhão assado, também a 
coxa de mergulhão é mais saborosa do que o 
peito. O mergulhão deve ser cozido em água 
com alhos e sem outro tempero, a não ser um 
pouco de pimenta. Convém depois deixá-lo 
arrefecer mergulhado num pouco de água-
-de-rosas, devendo ser consumido quando 
começar a ficar verde.5

rodeadas por folhas de alface de bolonha e de 
suculento aspecto. Mas, quando a pessoa que 
servia à mesa colocou a taça diante do Convi-
dado de Honra do Senhor Ludovico, Cardeal 
Albufiero de Ferrara, o dito Cardeal atafulhou 
no manjar os dedos de ambas as mãos e, com a 
maior rapidez, devorou todos os ovos, ovas e ce-
bolinhas, servindo-se posteriormente das folhas 
de alface para limpar o rosto coberto de salpicos 
e devolvendo-as, enxovalhadas, à taça, que, por 
disposição e falha de siso de quem servia à mesa, 
acabaram por ser presenteadas à minha Senhora 
d’Este. A aflição de Mestre Leonardo perante 
o ocorrido punha-o completamente fora de si e, 
na minha opinião, acho que a taça de salada não 
irá aparecer muito mais vezes à mesa.”

~
5. Testar este prato criou-nos um pequeno 

problema, na medida que o nosso pollaio local nos 
afirmou não ter tido mergulhões para venda havia 
para mais de 40 anos. Fomos ao ponto de induzir 
o conde Mario Alberti, notável gastrónomo  e 
caçador, a abater para nós um par de animais na 
propriedade toscana de Duca Simone di San Cle-
mente, onde se encontra uma das poucas colónias 
de mergulhões que sobreviveram em território 
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italiano. (Dizem-nos que esta ave aparece com 
maior frequência no Sul de Espanha). Estávamos 
dispostos a deixar os nossos mergulhões depen-
durados ao longo de seis semanas, seguindo as 
indicações de Leonardo da Vinci, mas, passadas 
apenas duas, já as pobres aves tinham um ar 
tão infeliz que decidimos cozinhá-las. Cozemos 
um dos mergulhões em água simples com quatro 
dentes de alho e uma pitada de pimenta, tendo o 
outro sido assado. Decorrida hora e meia, tirámos 
do tacho o mergulhão cozido, borrifámo-lo com 
água de rosas e como, de toda a maneira, já tinha 
adquirido uma tonalidade esverdeada enquanto 
estivera dependurado, não esperámos que a cor 
se intensificasse, decidindo trinchá-lo imediata-
mente. Quer a perna, quer o peito, pareceram-nos 
bastante intragáveis, rijos e insípidos, e quanto 
ao mergulhão assado, tudo o que conseguimos 
comer foi um pouco da pele estaladiça. A carne 
sabia exactamente ao mesmo da do mergulhão 
cozido. Talvez a culpa fosse nossa por não ter 
mantido os mergulhões dependurados durante 
a totalidade do tempo prescrito (seis semanas) 
ou quem sabe se a qualidade dos mergulhões se 
alterou durante os 500 anos que mediaram entre  
o escrever da receita e o nosso teste. Ou talvez,

~
ainda, Leonardo da Vinci se referisse a mer-
-gulhões de criação e não a mergulhões bravios.
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 Aquilo a que chamo peixe pana-
do. Tome-se um peixe, um nobre salmão 
marinho, remova-se-lhe as entranhas e as 
escamas e escalfe-se. Abra-se então o peixe, 
limpando-o de todas as espinhas, por mais 
pequenas que sejam e de todas as impurezas. 
E agora, o mistério deste prato: mistura-
-se este peixe partido em pedaços com um 
ovo de galinha batido, adicionando-lhe sal 
e pimenta. Com as mãos, modelar umas 
bolas ou pastéis do tamanho de um punho, 
passando-os depois por pão ralado (um 
pouco de clara de ovo pode ajudar a ligá-

 Aquilo que designo por peixe 
paSSado por ovo e farinha com palitoS 
de nabo. É conveniente tratar primeiro dos 
nabos neste prato requintado. Cozê-los em 
caldo durante o tempo que for necessário 
para os nabos ficarem semicozidos mas não 
moles. Retirá-los do tacho e cortá-los em 
pedaços do comprimento de dedos. Com 
esta nova forma, devem esperar a sua vez 
para serem de novo cozinhados, embora de 
uma maneira diferente. Entretanto, tomar 
um peixe de pequenas dimensões (com 
meio braço de comprimento) e limpá-lo 
com todo o cuidado. Misturar um ovo, 
a que se retirou a casca, com farinha de 
milho aromatizada, de modo a formar um 
polme e envolver nele o peixe limpo. Neste 
entrementes preparou-se um tacho, ten-
dendo pequenas bolas que são depois fritas 
até adquirirem uma cor dourada. Servem- 
-se sobre uma camada de arroz e molho 
agridoce.
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pepinos e, com a polpa gelatinosa à volta 
das sementes, esfrega a pele do corpo e do 
rosto, a isto atribuíndo o brilho que muitos 
lhe notam. Para mim, tudo o que peço é um 
pepino em salmoura.

AcercA do uso incorrecto dos 
mAnjAres brAncos

Discordo das pessoas (que não conheço 
mas de quem ouvi falar) que havendo picado 
carne ou criação, misturando-a depois com 
arroz, mel e leite de amêndoas, se arrogam 
o direito de designar a sua confecção por 
“manjar branco”. Para mim um prato cha-
mado “manjar branco” também é alvo, mas 
estremece ao toque e tem um sabor doce e 
piscoso.

-las). Dispor estes pedaços panados de peixe 
numa frigideira com azeite a ferver, até 
que o calor e o azeite demonstrem os seus 
talentos e tudo adquira uma cor de castanho 
dourado. A decoração requerida por este 
prato simples é um mero raminho de salsa.

AcercA dos muitos e curiosos 
usos do PePino

Se bem que um pepino possa ser comido 
cru (mas sem casca nem sementes), assim 
como estufado, há quem o utilize apenas 
como elemento decorativo, esculpindo ros-
tos vários ao longo das suas faces, e existem 
ainda outros que lhe descobrem curiosas 
funções, como foi o caso de Elena Bastiba-
ri, queimada na fogueira por se entregar a 
folguedos com um deles. Para o meu Amo, 
o pepino é o seu laxante favorito, ao passo 
que a Senhora Beatrice, minha Ama, ordena 
que em cada noite lhe sejam entregues seis 
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aqueles em cujas cabeças escasseiam os 
cabelos de que a gordura de urso, esfregada 
sobre o crânio, impedirá quedas ulteriores 
e eventualmente estimulará o crescimento 
de novo cabelo.

AcercA do comPortAmento 
imPróPrio à mesA do meu Amo

Há hábitos impróprios que um convida-
do à mesa do meu Amo não deve contrair, 
sendo o catálogo que se segue baseado nas 
observações que fiz daqueles que tomaram 
assento junto do meu Amo durante o ano 
que passou:

 Convidado algum se deve sentar 
em cima da mesa, nem de costas voltadas 
para ela, nem ao colo de outro comensal.

 Nem deve pôr as pernas em cima 
da mesa.

 Nem se deve sentar debaixo da 
mesa por qualquer tempo que seja.

Porco esPinho

A carne de porco espinho tem um gosto 
semelhante à do ouriço caixeiro. As popula-
ções do rio Pó usam-na como laxante e pro-
clamam a sua eficácia contra a sarna e a lepra. 
Salgada, é uma ajuda benéfica para aqueles 
que sofrem de incontinência nocturna, na 
medida em que regulariza o fluxo urinário.

urso

A preparação culinária dos ursos é um 
assunto que não estou disposto a discutir. 
Não obstante, deixai que informe todos 
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 Nem ao seu lado.
 Não deve dar beliscadelas ou 

palmadas ao vizinho.
 Não deve emitir ruídos resfole-

gantes ou dar cotoveladas.
 Não deve revirar os olhos ou 

fazer caretas assustadoras.
 Não deve meter o dedo no nariz 

ou no ouvido durante a conversação.
 Não deve fazer maquetas, nem 

acender fogos, nem treinar-se na arte da 
pantomina em cima da mesa (a menos que 
o meu Amo o solicite).

 Não deve soltar os seus pássaros 
em cima da mesa.

 Nem o mesmo fazer com cobras 
ou escaravelhos.

 Não deve tanger alaúde ou qual-
quer outro instrumento que possa impor-
tunar o vizinho (a menos que o meu Amo 
o solicite).

 Não deve cantar, nem fazer dis-
cursos, nem proferir impropérios, e ainda 

 Não deve pôr a cabeça em cima 
do prato para comer.

 Não deve tirar comida do prato 
do vizinho, sem primeiro lhe pedir auto-
rização. 

 Não deve colocar no prato do 
vizinho partes desagradáveis ou semimasti-
gadas da sua própria comida, sem primeiro 
lhe pedir autorização.

 Não deve limpar a sua faca às 
vestes do vizinho.

 Nem usar a sua faca à mesa para 
trinchar.

 Não deve limpar à mesa as suas 
armas.

 Não deve retirar comida da mesa, 
colocando-a na bolsa ou na bota para con-
sumo ulterior.

 Não deve dar dentadas nos  fru-
tos que se encontram na fruteira, voltando 
depois a colocá-la na mesma.

 Não deve cuspir na frente do 
meu Amo.
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restos28 

Se as vitualhas que sobraram de um 
banquete ainda mantêm um aspecto dema-
siado bom para ser lançadas aos cães ou para 
alimentar os criados (cujas sensibilidades se 
podem ofender por formas pouco vulgares, 
tal como as suas digestões se ressentem de 
abundâncias a que não estão acostumados), 
é possível cortá-los em pedaços e colocá-los 
num tacho com uma mistura de nove partes 

menos lançar adivinhas lascivas quando a 
seu lado se encontrar uma dama.

 Não deve conspirar à mesa (a 
menos que seja com o meu Amo).

 Não deve fazer propostas obsce-
nas aos pajens do meu Amo, nem retoiçar 
com os corpos deles.

 Nem deve pegar fogo ao vizinho 
enquanto se encontra à mesa.

 Não deve agredir um serviçal (a 
menos que seja em defesa própria).

 E se sentir vontade de vomitar, 
que abandone a mesa.

 Tal como se tiver de urinar.
~
28. Este passo encontra-se quase palavra por 

palavra na extensa carta que Niccòlo Macchiavelli 
escreveu a Cosimo de Medici (Arquivo do Estado, 
Florença), no tempo em que Leonardo da Vinci 
estava ao serviço dos Bórgias, em Roma, corria o 
ano de 1504. Apesar de não existir prova segura da 
autoria original, é necessário ter em conta o tom 
geral deste passo e também o hábito de Leonardo 
da Vinci copiar os trabalhos de outros autores nos 
seus Livros de Notas.
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