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  Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Como vocês estão passando mais um mês que, ao me-

nos teoricamente, deveria estar de quarentena que nunca existiu? Acho que estou prestes a implodir. Só 

fui acumulando obras para apresentar e recomendar a vocês, e não quero mais ficar em casa! Mas, ao 

mesmo tempo, tenho ciência de que não devo colocar em risco as vidas de outros, assim, não tenho es-

colha, manterei-me em casa.  

 Mas, bem, desta vez pretendo apresentar uma mangá sobre a fermentação. O que você lembra 

quando ouve a palavra "fermentação"? Pão, queijo, natto, miso, picles, baunilha, molho inglês (também 

conhecido como molho Worcestershire), tabasco, vinho e cerveja? Provavelmente, em alguma delas te-

nha pensando: "Oh, até isso era fermentado?” É uma boa evidência que mostra a inseparabilidade dos 

alimentos fermentados e da alimentação humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qual é a diferença entre fermentação e da decomposição? 

Qual é a diferença entre fungos, bactérias e vírus?”  

 

 Tenho certeza de que haverá pessoas com a resposta na ponta da língua para todas as perguntas 

sem o Googlar, mas imagino que não seria a maioria dos casos. 

Todas estas perguntas podem ser encontradas no mangá: 

"Moyashimon". É um tema bastante estranho de se levantar, mas a qua-

lidade do conteúdo é garantida, pois são baseadas nas pesquisas da 

época, e é um trabalho muito denso. Para ter noção do quão denso é o 

conteúdo, você aprende com bastante detalhes sobre o processo de fer-

mentação, os tipos de fungos e seus ecossistemas. Lançaram até um 

livro separado sobre alimentos fermentados. Mesmo o conteúdo sendo 

muito pontual, os personagens não humanos são desenhados de uma 

forma muito fofa. Tenho quase certeza que não imaginariam que os mi-

cro-organismos pudessem ser representados de formas tão fofas. 

 

São 13 volumes de mangá & 1 volume separado sobre alimentos fer-

mentados, e 2 temporadas de anime! Dê uma procurada! 

 

 

Como sempre, amarrei com muita força, mas 

conseguiram se divertir? 

Bem, então, até ano que vem!!! 


