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Pode fazer o teste: chegue em um churrasco,
 por exemplo, e, no lugar de uma cerveja comum, 
fale que você trouxe uma Pale Ale. 
Garanto que vão ser, no mínimo, dez minutos 
de conversa sobre a cerveja e seu estilo. 

Alguns vão querer experimentar, outros vão até dizer
que essa coisa de cerveja especial é modinha, 
mas eu tenho certeza que ela não vai passar  
despercebida. E esse é só o começo. Uma vez  
que você experimenta uma cerveja especial, fica difícil
voltar para a cerveja que você está acostumado. 
E quanto mais você conhece, mais quer conhecer. 
E quanto mais conhece, mais vai apreciar. 

Berliner Weisse, American Lager, Helles, 
Weizen, Witbier, Fruit Lambic. E por aí vai. 
Ah, sentiu falta da IPA? Pois é, tem muito
mais para descobrir do que você imagina. 

Porque o mundo das boas cervejas é infinito. 
E, uma vez que essa jornada começa, 
ela só continua. Então, fica aqui o nosso convite 
para você experimentar uma boa cerveja 
como Eisenbahn, por exemplo. 
Mas, principalmente, fica nosso convite
para você conversar e aprender sobre elas.

BEBA COM MODERAÇÃO

AF_SAN_ANUNCIO_FAROFA_EISENBAHN_320X240.indd   1 04/09/18   14:14
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editorial

o Apetite foi
o nosso guiA. o
pAlAdAr é o seu.

vezes, ir a fundo para descobrir porque 
o asco toma conta de alguns paladares. 
Conversamos com pessoas que nos 
contaram suas histórias.

Na matéria sobre queijos, foi uma deliciosa 
aventura chegar nas fazendas e sítios 
produtores desse alimento tão amado. 
Queremos que você conheça mais sobre o 
assunto e reveja se aquela muçarela sem 
cor e sabor, industrializada, não precisa ser 
trocada por produtos frescos, regionais e 
cheios de textura e intensidade no paladar.

O café está em nossas fronteiras. A cana 
de açúcar tomou o lugar dos cafezais da 
cidade de Ribeirão, que sobrevivem nas 
pequenas agriculturas da região e hoje 
nos fazem beber de perto as colheitas 
próximas. A região da Alta Mogiana já é 
conhecida em cafés coados e espressos 
internacionalmente. Contamos a história 
de sucesso, fracasso e retomada regional 
dessa bebida tão consumida.

Bisteca, bolovo e brigadeiro são os 
destaques que provamos nesta edição e 
compartilhamos com você.

Nas páginas amarelas, mais de 400 lugares 
entram na lista para ajudar, como um 
mapa, seu paladar a guiar você. Aproveite!

P lantamos. A Farofa nasceu em junho 
de 2017 como uma semente em 

um punhado de terra. Em uma época de 
incertezas, nos balizamos no sonho de 
colocar nas ruas um veículo para falar 
sobre alimentação e tudo o que nos 
conecta a ela.

Pouco mais de um ano depois da primeira 
edição, estamos aqui novamente.
Passamos por todos os processos que uma 
plantação tem. Depois de jogar a semente, 
esperamos ela germinar. Cuidamos e 
observamos de perto seu crescimento. 
Fertilizamos também via internet nosso 
portal com muitas histórias deliciosas e 
até emocionantes. Chove, faz sol, chove, 
seca. Entre as estações e a espera pela 
colheita, imaginamos o sabor doce que o 
fruto tem.

Quando começamos a produzir a segunda 
edição da revista, tínhamos muitas pautas
interessantes para compartilhar. 
Escolhemos alguns personagens para esta 
segunda edição com o intuito de continuar 
mostrando o quanto as relações humanas 
são necessárias para gerar a cultura 
gastronômica e afetiva que nos alimenta o 
corpo e também a alma.

A capa desta edição é doída. Tenho em 
casa um exemplo de criança que fazia e 
faz ainda cara feia para pratos cheios de 
nutrientes e sabores. Acompanho famílias 
amigas que têm a mesma dificuldade em 
fazer as crianças comerem de forma mais 
saudável. Tenho conhecidos, já adultos, 
com restrições alimentares muito infantis. 
Como você se alimenta? É preciso, às biA Amorim

publisher fArofA
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expedi-
ente #2 conheça os ingredientes dessa farofa boa

AnA luiz
gAlvão

lili
ribeiro

rAfAel
tonon

Formada em 
jornalismo, o desafio 
agora é sua formação 
como mãe da Nina. 
Gosta de caipirinha 
de jabuticaba. Boa de 
garfo e opinião.

Anda pelo mundo como 
uma aprendiz, acredita 
que somos feitos de 
memória e vivência 
com os sentidos. vê a 
vida como uma poesia 
a ser escrita. Divide seu 
tempo entre a cozinha, os 
aeroportos e cafés pelo 
mundo. Tem residência 
em Portugal e Brasil.

biA Amorim

Há 15 anos na área de gastronomia. 
Fala mais do que bebe, come menos 
do que pensa. Gosta de cervejas 
fortes e robustas. Gosta de porco 
mais do que de salada. Sonhadora 
da Farofa Magazine.

Sempre pronto para dar uma 
garfada ou uma golada nas 
novidades gastronômicas 
que acontecem pelo mundo. 
É correspondente do Eater 
no Brasil e colaborador de 
diversos veículos e palestrante 
em cursos relacionados à 
gastronomia e tendências.

frAn
micheli

jornalista, proprietária da ESC 
Conteúdo Editorial e às vezes 
professora, se jogou de cabeça 
no projeto da Farofa escrevendo 
e editando. Não recusa nenhum 
convite pra tomar sorvete. 

rAfAel AlmeidA

Retratista e entusiasta das 
mais diversas áreas da 
fotografia, comercial ou 
artística. Rafael foi morar em 
vancouver, Canadá e passa 
no Brasil para fotografar de 
vez em quando. Sua orgia 
gastronômica se resume a 
queijos e vinhos.

sté frAteschi

Cheia de ideias e atitude, 
Sté é fotógrafa e dona 
do brechó Elétrica. 
Gosta de tirar fotos de 
gente, mas não pode 
ver um cachorro que 
muda o foco da lente. 
Diz que é fotógrafa, mas 
sobretudo é artista.

A Farofa Magazine não se responsabiliza pelos conceitos emitidos em artigos assinados, informações do guia, bem como o conteúdo 
dos anúncios. A reprodução total ou parcial do conteúdo desta obra é expressamente proibidade sem prévia autorização. 
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tira-gosto
prA comer e vestir A cidAde

A Immaginare - Escola de Criação e Design - 
desenvolveu uma linha de camisetas que homenageia 
Ribeirão Preto. A primeira camiseta lançada faz 
referência aos ícones gastronômicos da cidade: 
choperia Pinguim, a cafeteria mais antiga da cidade A 
Única, a cantina da Dona Neuza (bem popular entre os 
estudantes) e a sorveteria do Geraldo. já está à venda 
pelo e-commerce.

    https://i-mmarket.lojaintegrada.com.br

Inventado e patenteado pela empreendedora ribeirão-pretana Mariela Fracalozzi, o Fogo Mágico tem se 
tornado o queridinho dos churrasqueiros. Depois de três anos de pesquisa e desenvolvimento, o acendedor de 
churrasqueiras já está no mercado e é uma alternativa prática e segura às gambiarras com jornal e álcool que, 
muitas vezes, terminam em problemas.

     www.fogomagico.com.br

churrAsco seguro

cAnAl dA cArne

O vila Beef apostou em 
um projeto de conteúdo 
bastante saboroso. Com 
pouco mais de 3 meses 
de vida, o Canal vila Beef 
no Youtube já arrebanhou 
mais 2 mil inscritos e 
a expectativa é crescer 
exponencialmente em 
produção e público. 
Semanalmente, são 
publicados vídeos sobre 
preparo de carnes, 
cortes e receitas com os 
apresentadores Marcelo 
whately e Cadu Evangelisti 
e convidados especiais. 
Para assistir, acesse o 
Youtube e digite “Canal vila 
Beef” na busca.

fAçA suA hortA

Atendendo à demanda crescente de 
pessoas que preferem cultivar seus 
legumes e verduras em casa, a Plantário 
teve uma boa sacada. Foi lançado o Clube 
de Assinaturas para quem quer ter a sua 
própria horta. Por R$58,90 (incluindo o 
frete), você recebe mensalmente em casa 
um kit com sementes, substratos, mudas 
e acessórios variados, além de conteúdo 
exclusivo sobre cultivo de hortas e 
receitas selecionadas. 

    www.plantario.com.br
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chapa

Adriano Barbarelli 
por Rafael Almeida

AdriAno bArbArelli

Adriano Barbarelli é chef de cozinha no Bendito Burger, mas carrega na bagagem mais de 
20 anos de experiência. Ele garante que vai além da chapa, mas se puder escolher algo 
perfeito seria pão, hambúrguer, queijo e bacon juntos. 

Farofa: Qual blend de carnes perfeito 
para um bom hambúrguer, na sua 
opinião?
A: 70% de carne  e 30% de gordura.

Farofa: Lugar que mais curte em 
Ribeirão pra tomar uma cerveja gelada 
despretensiosa?
A: Ribeirão tem lugares ótimos para sair, 
tomar uma cerveja. Mas o meu lugar pra 
relaxar é sempre a casa de amigos. 

Farofa: Tem alguma esquisitice 
gastronômica que você goste? 
A: Com certeza, particularmente, eu 
adoro coisas que resgatem a infância, a 
simplicidade e  sabores da casa de vó.

Farofa: Comida ou bebida que você 
tiraria do mundo pra sempre.
A: Não tiraria nada, pois como tudo, 
não tenho nenhum preconceito 
gastronômico. Insetos são consumidos 
em diversos lugares, é parte da cultura 
de determinada região, assim como nós 
temos nossa feijoada. Então, é difícil 
escolher algo.

Farofa: Se você fosse montar um burguer 
agora pra você, quais ingredientes você 
escolheria?
A: Os ingredientes seriam o principal: 
amor, um hambúrguer ao ponto, 
regado com muita manteiga, um pão  
de hambúrguer passado na manteiga 
e na chapa, fatias de cheddar e aquele 
bacon dourado e crocante que estala na 
mordida. 

Farofa: No Bendito Burger, quais são as 
principais atividades do seu dia a dia?
A: Minhas atividades diárias são orientar 
a equipe sobre a produção e padrão da 
manipulação  dos nossos produtos para 
que estejam sempre excelentes, assim 
como verificar a qualidade dos insumos 
dos nossos fornecedores como carnes, 
queijos, etc.

Farofa: Na sua opinião, o que faz um 
bom chef de cozinha? 
A: É estar  sempre aberto  a críticas, ouvir  
e  pedir a colaboração da equipe, cuidar 
para que  seja mantido um padrão 
e a qualidade dos produtos e, claro, 
conhecimento técnico.

Farofa: Como era a sua vida antes de ser 
chef? O que fazia, onde trabalhava, etc?
A: Estou na área de alimentos e 
bebidas há 22 anos. Claro que passei 
por todas as funções dentro de uma 
cozinha, o que foi ótimo! Então minha 
vida profissional, basicamente, está  
ligada à gastronomia. E claro que com 
o crescimento profissional vêm os 
desafios, as responsabilidades.

Farofa: A sua atuação no Bendito 
se restringe a burguers ou você tem 
liberdade para criar outros pratos?
A: Dentro  da empresa  eu tenho total 
liberdade de  criar e desenvolver 
diversos pratos. Geralmente, o sócio-
proprietário Felipe Lima está sempre 
me incentivando a isso. 

chApA quente
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chapa

Marília valle por Fran Micheli

mAríliA vAlle

A chef Marília Valle comanda a cozinha do Espaço A Coisa. À Farofa, contou sobre seus 
micos de cozinha, dificuldades na profissão e confessou quais são suas comidas e bebidas 
queridinhas na cidade. 

Chopp escolho o Pinguim do Centro. 
Salgadinhos gosto do Bittencourt 
e vitaminas no Mané do Mercadão 
Municipal. Café na Cafeteria Ecológica, os 
carrinhos de Caldo de Cana espalhados 
pelas ruas, Sorveteria do Geraldo 
para o domingo, amo o de figo. Pizzas 
escolho a Margherita do Jardim Paulista, 
esfiha da Casa das Esfihas da Saudade. 
Adoro o Ron Qial com custo benefício 
incrível para o almoço vegetariano. O 
Restaurante Melhor Sabor nos Campos 
Elíseos com sua simplicidade me leva às 
alturas.

Farofa: Quais são as suas fontes de 
inspiração para a criação dos pratos?
M: Sempre li diariamente antes de dormir 
e livros escritos por cozinheiros, sigo 
muitos profissionais em redes sociais, 
presto atenção no que os formadores 
de opinião estão comendo e saio às 
compras, vejo muita matéria prima de 
qualidade

Farofa: E as dificuldades na sua 
profissão?
M: Cozinha é quente, é corrida, é trabalho 
com começos, meios e fins. Nada vem 
pronto, então é preciso atenção em cada 
detalhe. Isso desgasta um pouco e, como 
sou perfeccionista com o sabor, muito 
mais do que na apresentação, tento 
não me aborrecer mais por besteiras 
como antes. A maior dificuldade, porém,  
é cobrar pelo meu trabalho, enxergar 
meus pratos como produto.

Farofa: Já pagou algum mico na 
cozinha?
M: Claro! Um dia fiquei pesquisando 
métodos alternativos para o alívio 
de queimaduras. Naquela noite, um 
dadinho de tapioca explodiu e me 
queimou por inteiro. Na pesquisa 
durante o dia, tinha descoberto que 
vinagre e farinha de trigo eram grandes 
aliados no combate a queimaduras, 
então fui logo me banhando em vinagre 
e depois me polvilhei inteira de farinha. 
Tomei um ar e voltei para cozinha 
parecendo um monstro branco. Nisso, 
um cliente me chama para agradecer o 
jantar! Fiquei muito envergonhada, mas 
quando você ama muito o que faz não 
percebe quando é hora de parar. 

Farofa: Hoje, qual o prato do cardápio 
que você mais se orgulha de ter 
desenvolvido?
M: A Lasanha Espaço A Coisa. Cada 
camada um molho, cada molho uma 
receita, um tempo de cocção e um 
trabalho diferente. Depois de passar 
a massa fresca e cozinha-la, começo a 
intercalar com outros ingredientes, aí 
é assar e servir. Uso molho de tomates, 
molho bechamel, molho funghi, creme 
de espinafre, presunto e queijo de 
ótima qualidade, catupiry, parmesão, 
massa fresca e manjericões frescos.

Farofa: Em Ribeirão, quais seus lugares 
favoritos para comer e beber?
M: Adoro  almoçar na Cantina 605. 
Quando bate a vontade de um 

delicAdezA e dedicAção
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chato pra 
comer

CHaTO Pra 
COmer
por frAn micheli

fotos: rafael Almeida
Gislene Bravo , mãe do Caio.

É só um almoço, mas pode 
chamar de guerra.

A  cho que venho escrevendo essa 
matéria mentalmente há anos. 

A repulsão das pessoas por certas 
comidas me encucou desde que percebi 
que minha mãe tinha hábitos bastante 
peculiares para se alimentar. 

Dona vera Lúcia Micheli Costa de 
Castilho tem 61 anos e nunca comeu 
um hambúrguer, nem uma pizza, nem 
o frango assado de domingo, nem 
a maioria das delícias que te fariam 
salivar em cima desse texto. Minha mãe 
só come coisas brancas. Sim. Macarrão 
sem molho, batata frita, clara de ovo, 
repolho branco, sorvete de limão ou 
nata, arroz sem tempero a não ser sal, 
que é branco.

Percebemos essa questão da cor, na 
verdade, quando comecei a fazer uma 
lista do que ela realmente comia. A 
história que sei é que quando ela tinha 
dois anos de idade, teve uma grave 
infecção intestinal que a fazia ficar 
semanas sem conseguir ir ao banheiro. 

O medo de comer veio, basicamente, 
com o medo da infecção piorar. E o 
apetite da dona vera foi ficando cada 
vez mais esquisito a partir de então.

Mesmo depois de inúmeros problemas 
de saúde como osteoporose, 
hipertensão, aneurisma e enxaquecas 
fulminantes, ela não acredita que a 
alimentação seja um problema. “É 

comer ApenAs Alimentos de umA determindAdA 

cor. rejeitAr vegetAis, ter ânsiA de vômito 

Ao fAlAr de comidA. quAndo A Aversão A 

certAs comidAs virA doençA?

difícil para as pessoas entenderem, mas 
é algo além do não gostar. Sinto nojo, 
não posso nem imaginar essas coisas 
na boca”. Apesar da repulsa à maioria 
das comidas, minha mãe é cozinheira 
de mão cheia, porém, sequer prova para 
saber se o feijão está bom de sal. “Sei 
que está bom pela cor”. 

O estilo de vida da jornalista Marcela 
Falsarella já é recorrente entre os 
papos dos amigos. “Dizem que eu sou 
massiânica”.  Ela come lasanha congelada 
todo santo dia e, curiosamente, assim 
como no caso da minha mãe, Marcela 
só ingere alimentos em uma paleta de 
cores específica: branco e vermelho, 
o que inclui batatas, tomates, massas, 
milho, pão, pizza e, raramente, carne 
branca e doces açucarados.

Além da repulsa alimentar onde o 
grande campeão do asco é o feijão, 
Marcela também se incomoda com o 
que os outros estão comendo. “Detesto 
feijão no meu prato ou no dos outros. 
Pessoas que comem banana frita com a 
comida, peço a gentileza que não sentem 
ao meu lado. Me embrulha o estômago 
e perco o apetite instantaneamente”. 

Ser chata para comer já rendeu muitos 
momentos constrangedores à jornalista 
e um deles foi quando teve de jantar 
com a família de um amigo. “Quando 

sAlve A lAsAnhA congelAdA
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sentei à mesa, havia arroz, feijão, carne 
vermelha, salada de alface e legumes 
refogados. Tentei comer um pouco de 
arroz para não fazer desfeita, mas só de 
colocar o garfo na boca caíam lágrimas 
dos meus olhos e a ânsia já vinha. Foi 
uma das situações mais embaraçosas 
da minha vida”.

A respeito da saúde, Marcela parece 
não dar grande importância, já que não 
faz nenhum tipo de exame desde os 
sete anos e nunca passou por nenhum 
médico ou psicólogo para melhorar 
e compreender o porquê dos seus 
hábitos alimentares.

“Eu vejo a alimentação mais como uma 
questão cultural do que nutricional. No 
Brasil, o arroz com feijão, unidos à carne, 
ovo e salada, é considerado o prato 
perfeito, mas na China, na Rússia, na 
Indonésia são outros”, argumenta. “Eu 
estou adaptada à minha alimentação e 
não vou mudar”.

O caso que mais me chamou a atenção 
foi o da bancária L.F, 35 anos, que pediu 
para não ser identificada. Ela apresenta 
um quadro traumático quando o 
assunto são vegetais.

Cebola, só se não aparecer no prato. 
Tomate, só batido em molho. Coisas 
cremosas como polenta ou purê de 
batata arrepiam o corpo todo dela. L. 
tenta se lembrar de como tudo isso 
começou e chega na infância, quando 
os avós deixavam-na comer só o que 
quisesse. 

O caso mais curioso foi quando 
tentou encarar seu maior inimigo em 
um almoço de família. “Coloquei um 
quadradinho de chuchu cozido na boca 
e aquilo ficou ali, sem eu conseguir 
mastigar, engolir, cuspir. Comecei a 

um demônio chAmAdo chuchu

chorar e hiperventilar, meu namorado 
falava para eu engolir. Eu não consegui. 
Cuspi na mesa e desmaiei. Acabei 
com o almoço de domingo, me senti 
muito mal e foi difícil parar de chorar”, 
lembra. 

A bancária explica que sente pânico 
só de pensar em comer “essas coisas”. 
Como minha mãe, ela tenta explicar. 
“É algo maior do que um simples ‘não 
gosto’. Tenho nojo, medo do aspecto, 
os vegetais mais moles, molhados ou 
gelados, eu não consigo nem pegar. 
Numa demonstração de babaquice 
absurda, meu ex-namorado corria 
atrás de mim com um pé de alface pra 
me fazer chorar, porque eu não consigo 
nem relar num alface”.

Atualmente, L. faz tratamento 
psicológico e psiquiátrico e também 
começou a investigar a causa de todo 
esse pânico com uma nutricionista 
comportamental. O buraco, no entanto, 
é mais embaixo. A bancária também 
sofre com compulsão alimentar, 
anemia, já teve bulimia e problemas 
de autoestima relacionados ao peso, 
tudo associado a uma imunidade 
extremamente baixa que a deixa 
doente constantemente. Por ora, 
tenta buscar o mínimo de equilíbrio 
tomando complementos vitamínicos.  

já o advogado Luiz Edmundo janini não 
pode ver nenhuma comida relacionada 
a aves. Milho, ovos, omelete, bolo 
de milho e (pasmem) coxinha são 
verdadeiros pesadelos. Do franguinho 
assado no domingo, não chega nem 
perto. “Hoje isso não me incomoda 
mais. Eu evito comentar, assim não 
preciso me justificar quando alguém 
me fala que sou fresco pra comer. Se 
me oferecem algo de frango, apenas 
digo: não, obrigado”.

xô, flAngo

A jornalista Marcela 
Falsarella encara o inimigo
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O advogado Luiz Edmundo 
janini não gosta nem de falar 
sobre frangos.

De acordo com a memória de Luiz, tudo 
começou na infância, quando uma tia 
tentou enfiar um pé de frango cru na 
boca da pobre criança que, apavorada, 
saiu correndo pra escapar da agressão 
gastronômica. Nojo e repulsa são os 
sentimentos  que aparecem quando vê 
algo feito com frango.

A esposa do Luiz, a publicitária Luciana 
Stábile, diz que tenta ajudar. “Uma vez ele 
me pediu pra comprar a melhor coxinha 
da cidade porque queria superar. Deu 
uma mordida e não conseguiu mais”. 

Durante a nossa conversa, o assunto 
fazia com que Luiz começasse, 
instintivamente, a se retrair contra a 
parede, num gesto de autoproteção. O 
papo desconfortável parecia remeter 
cada vez mais ao dia do pé de frango 
cru. 

Caio é um menino serelepe que, no 
auge dos seus cinco anos, deixa a 
mãe, a secretária, Gislene de Oliveira, 
de cabelo em pé. Isso porque hoje, 
sua alimentação é baseada em pastel 
e pizza de calabresa de uma mesma 
pizzaria. Às vezes, ele pede um bife 
bem passado no jantar. Na escola, 
passa o dia com pão e leite na barriga. 

Gislene conta que até um ano e 
meio, Caio tinha uma alimentação 
normal e comia de tudo em forma de 
papinha. Depois de uma estomatite, 
seu apetite ficou completamente 
desequilibrado. “Ele simplesmente 
não se interessa por comida. Monto 
o prato, sento com ele à mesa, faço 
todo o ritual. Ele se recusa a comer”.

Em uma tentativa de compreender 
o que há com o filho, a mãe já 
passou por psicólogo, nutricionista, 
endocrinologista e sete pediatras. 

onde é que isso tudo começA?

“Todos dizem que é apenas uma 
fase”, conta. 

Segundo Gislene, ser “chato pra 
comer” vem de família, já que o pai 
de Caio, Matheus, também tem suas 
próprias regras alimentares. “Ele só 
come o arroz feito por ele mesmo, 
vai entender”. A hora do almoço na 
casa da família Oliveira é uma cena 
gastronomicamente tragicômica. 

No mesmo caminho, segue a 
pequena Sophia, de seis anos, filha 
da jornalista Gabriela Yamada. Com 
o nascimento da filha, Gabriela pediu 
demissão do emprego e passou a se 
dedicar integralmente à maternidade. 
voltou ao mercado quando Sophia 
completou dois anos e foi aí que o 
martírio alimentar começou. 

“Ela rejeitava tudo, só leite que tinha 
alguma chance. Aí fui criativa, batia 
açaí com várias frutas, fazia vitamina 
de morango e dava superpoderes 
ao ‘suco rosa’. Se tivesse banana, o 
cheiro a fazia vomitar”, conta.

Atualmente, pão, bolacha, batata 
frita e nuggets compõem o cardápio 
básico da Sophia. Se não tiver um 
desses itens, ela se recusa a comer.

"Ninguém sabe o que passo todos 
os dias para fazer ela comer 
minimamente bem. Ela não está 
doente, não está fraca. Então, quando 
alguém comenta algo, fico quieta, 
cansei de entrar em atritos com 
família e amigos, é complicado”, 
desabafa Gabriela.

Todos os médicos que atenderam 
Sophia, segundo a mãe, disseram 
que também é só uma fase e que 
deve passar logo. Gabriela segue 
esperando e se esforçando para fazer 
a pequena comer.
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De acordo com um levantamento publicado na revista científica Pediatrics, em 2015, 
cerca de 30% das crianças no mundo todo têm dificuldades alimentares. já em 
terras nacionais, um estudo publicado na revista científica Frontiers, do Centro de 
Dificuldades Alimentares do Instituto PENSI, do Sabará Hospital Infantil (SP), apontou 
que a rejeição das crianças pela comida tem ligação surpreendente com as mães. 
A pesquisa mostrou que a maioria dessas mães apresenta um perfil controlador 
(40%) ou permissivo (22%).

é grAve, doutorA?

A psiquiatra Tatiana Rezende, 
coordenadora do GRATA - Grupo 
de Assistência em Transtornos 
Alimentares do Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto, está de acordo com 
as pesquisas. Porém, ela afirma que o 
adulto que foi uma criança chatinha 
pra comer pode desenvolver uma 
série de complicações.

Recentemente, foi incluído no tratado 
de psiquiatria o Transtorno Alimentar 
Restritivo / Evitativo (TARE). Ou seja, 
já existe uma doença catalogada que 
pode ser derivada daquela frescurinha 
à mesa. 

Porém, é preciso cautela para definir 
o que é patológico e o que não é. 
Três fatores devem ser observados 
na pessoa considerada “chata” pra 
comer: perda de peso ou dificuldade 
de ganho com deficiência nutricional 
(que não seja por causas como miséria 
ou limitação social); interferência 
negativa no convívio social ou nas 
atividades do dia-a-dia (quando 
a pessoa evita, por exemplo, se 
relacionar ou participar de um almoço 
em família por conta da restrição 
alimentar); e sofrimento intenso. 

Se o caso não se encaixar neste perfil, 
mas ainda assim causa desconforto 
na vida de alguém, a rejeição 
alimentar pode ser tratada com outras 

abordagens, como a psicoterapia 
ou até mesmo, a fonoaudiologia em 
certas situações.

“A maioria dos adolescentes e adultos 
que chegam aqui com TARE teve 
situações traumáticas na infância 
como abuso, doenças graves ou 
situações de estresse extremo”, diz 
a psiquiatra. “Nossa relação com o 
alimento é ligada a nossa relação 
psíquica e emocional com nós mesmos 
e com o mundo. Tanto que é raro um 
transtorno alimentar aparecer isolado, 
geralmente vem junto a ansiedade, 
depressão, transtorno obsessivo-
compulsivo e outros problemas”. 

Segundo ela, os pais têm de ficar 
atentos à reação da criança quando 
ela entra em contato com a comida. 
“Para uma criança dizer que não gosta 
de determinado sabor, ela tem de ter 
sido apresentada a ele pelo menos 
10 vezes. Mas, vamos reconhecer, 
hoje em dia que pai e que mãe tem 
essa disponibilidade? A questão 
é complicada e de fundo social 
também”.

A mesa continua posta e a nossa 
relação com a comida cada vez mais 
complexa. Sigo curiosa com o menu 
branco da minha mãe e tentando 
entender por que um chuchu, 
coitado, pode se transformar no arqui 
inimigo de alguém. Claro, com menos 
julgamento. 
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queijo

por AnA luizA gAlvão

fotos: sté frateschi

Queijo de 
geração 
para 
geração
produção regionAl de queijos ArtesAnAis dispArA e 

AlAvAncA o turismo rurAl. visitAmos produtores mAis do 

que dedicAdos em jAboticAbAl, cássiA dos coqueiros e 

crAvinhos e A repórter AnA luízA gAlvão contA como foi 

essA deliciosA descobertA.

D as memórias afetivas que a gente 
tem, as melhores – na minha 

opinião – quase sempre têm a ver 
com comida. E escrever essa matéria 
sobre queijos me trouxe as melhores 
lembranças do meu avô e da minha avó, 
com quem aprendi muito e tomei gosto 
pela cozinha. Ela fazia de tudo. já dele, 
só me lembro dos queijos. 

Logo pela manhã, ia ao sítio colher as 
frutas e verduras da época e o leite 
que ele mesmo tirava na ordenha 
e colocava para ferver. já em casa, 
se ocupava em preparar o coalho, 
peneirar o soro, enformar os queijos 

e deixá-los descansando durante a 
noite. A muçarela em trança era mais 
trabalhosa. Meu avô usava luvas para 
não queimar as mãos e conseguir 
trançar aquele queijo na água fervente 
sem perder o ponto. 

Ao visitar os produtores de queijo 
da região de Ribeirão Preto vi que as 
histórias se repetem e que a arte de 
fazer um bom queijo é passada de 
geração para geração. 

Ao chegar em Cássia dos Coqueiros-SP 
para conhecer a produção orgânica dos 
queijos da Terra Límpida, me deparei 
com uma cooperativa de italianos que 
vive lá desde 2014. Doze pessoas se 

dA itáliA pArA 
cássiA dos coqueiros

"somos em dezessete sócios e, hoje,

AlternAmos temporAdAs entre brAsil e itáliA 

pArA trocAr experiênciAs, receitAs e pArA 

visitAr nossAs fAmíliAs que ficArAm lá”

revezam entre os cuidados com o gado, 
horta, plantação de café e milho, além 
da produção artesanal de 10 tipos de 
queijo. 

Fui recebida pela Patrizia Alberti, 
que me contou a história toda. “Há 
30 anos, trabalhamos dessa mesma 
maneira na fazenda orgânica Poggio di 
Camporbiano, em San Gimignano na 
Toscana. Somos em dezessete sócios 
e, hoje, alternamos temporadas entre 
Brasil e Itália para trocar experiências, 
receitas e para visitar nossas famílias 
que ficaram lá”. 

A relação com o Brasil é resultado de 
uma visita dos alunos da Universidade 
do Rio Grande do Norte a terras 
italianas e do subsequente convite para 
apresentarem o modelo de agricultura 
sustentável aqui no Brasil. “viemos 
visitar o sítio de um amigo aqui em 
Cássia dos Coqueiros e durante a nossa 
estadia soubemos da venda da fazenda 
vizinha. Tudo conspirava para estarmos 
aqui, não poderíamos perder essa 
oportunidade”, conta Patrizia, animada. 
E para a nossa sorte, há quatro anos, 
essa turma de italianos aplica o mesmo 
modelo de agricultura orgânica e 
sustentável em solos brasileiros. 

Os queijos “dos italianos”, como são 
conhecidos em Ribeirão Preto, podem 
ser encontrados nas feiras orgânicas 
itinerantes que acontecem aos finais 
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de semana na cidade. Pedidos por 
e-mail também são aceitos, com 
entregas semanais. Mas pra mim, o 
melhor jeito de apreciar essas iguarias 
com sotaque estrangeiro é indo até lá. 
A Terra Límpida abre a porteira para 
o turismo rural e recebe visitantes 
aos sábados para um típico almoço 
italiano, com direito à degustação dos 

queijos e outras especialidades. “Só 
é preciso agendar com antecedência. 
Como tudo é preparado por nós, 
precisamos de dois dias para que os 
pães e pizzas de fermentação natural 
fiquem prontos”, explica Patrizia, que 
também é encarregada da lida com 
o gado. Tanto carinho e dedicação 
refletem na doçura dos animais, que 
garante queijos maravilhosos. 

já pelas mãos cuidadosas da outra sócia 
Cristina Travesso, muçarelas, burratas, 
ricotas e frassinelas são produzidas 
diariamente na queijaria. “Todo dia 
me encanto no momento que jogo a 
água quente para a muçarela chegar no 
ponto, acho isso maravilhoso”, conta 
Cristina com sorriso no rosto, enquanto 
estica e puxa o queijo. O respeito pela 
cultura e tradição italianas me fez 
viajar para a Toscana, mesmo que por 
pouco tempo e sem nem precisar sair 
da região.  

viA WhAtsApp

Bem pertinho de RIbeirão, em 
Cravinhos-SP, encontrei os 
proprietários da Fazenda Lagoa, 
produtores dos queijos que levam 
o mesmo nome. A história aqui 
começou em 1961, com o fazendeiro 
Arnaldo de Souza Meirelles. Naquela 
época, a fazenda era exclusivamente 
leiteira, mas o tempo passou e o leite 
perdeu espaço para a cana de açúcar. 
Nos anos 2000, a fim de resgatar 
a história e agregar valor ao leite 
que ainda era produzido, o filho de 
Arnaldo, Luiz Alfredo, começou a 
fazer queijos. “Há dois anos, o negócio 
ganhou mais força quando ele fez um 
curso na área de laticínio e eu passei 
a cuidar da área comercial”, explica 
Fernanda Meirelles, esposa de Luiz 
Alfredo. 

“Com uma produção diária de 200 
litros de leite, fazemos seis tipos de 
queijos. Entre a muçarela em manta, nó 
e palito, o minas frescal, o meia cura e o 
fresco, vendemos, em média, 50 peças 
por dia”, conta Fernanda.  A maioria 
das vendas é feita pelo whatsApp, mas 
também é possível encontrá-los em 
feiras em Ribeirão Preto. 

o pArAíso dAs cAbrAs

Além de resgatar as nossas raízes 
agrárias e valorizar o pequeno 
produtor, o turismo rural nos 
permite acompanhar de perto o 
cultivo e o manejo dos alimentos 
que consumimos, especialmente os 
queijos artesanais. Essa é a proposta 
do produtor de queijo de cabra 
joaquim Ferreira, da Cabana da Fonte, 
em jaboticabal-SP. 

O Bistrô Cabana da Fonte, espaço 
para receber e servir almoço aos 
visitantes, fica na mesma propriedade 
em que o empresário cria as cabras e 

produz os queijos e embutidos. “Eu 
mesmo monto as tábuas, tudo é bem 
artesanal”, diz.

Com uma produção 100% artesanal 
e familiar, a Cabana da Fonte surgiu 
em 2005 quando Kathleen, esposa 
de joaquim, foi diagnosticada com 
alergia à proteína do leite de vaca. Na 
época, joaquim já sabia fazer queijos 
e, então, comprou algumas cabras 
para consumo próprio. A pequena 
criação cresceu e hoje são 40 cabras 
e uma produção de 50 litros de leite 
por dia. 

Na linha de produção, além de 
joaquim está vinícius, o filho mais 
velho e Kathleen. “Eu faço a ordenha 
da manhã, o vinicius a da tarde 
e a Kathleen fica no comando da 
queijaria”, conta joaquim, orgulhoso. 
A Cabana da Fonte produz 15 tipos de 
queijos de cabra que, além da venda 
para o consumidor final, abastecem 
famosos buffets de São Paulo, Rio de 
janeiro e Minas Gerais.  

Família que faz queijo unida,
permanece unida
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joaquim Ferreira e a cabrinha
de estimação

visite!
cAbAnA dA fonte (jAboticAbAl)
visitAs e pedidos: (16) 98147-9451
WWW.fAcebook.com/cAbAnAdAfontejAboticAbAl/

pedAcinho dA cAnAstrA (ribeirão preto)
contAto:  (16) 98186-1714
WWW.fAcebook.com/pedAcinhodAcAnAstrA/
WWW.pedAcinhodAcAnAstrA.com.br/lojA/

queijo lAgoA (crAvinhos)
pedidos: (16) 99172-7580

terrA límpidA (cássiA dos coqueiros)
Almoço: r$ 70,00 por pessoA 
AgendAr pelo telefone (16) 99723-8813
pedidos: terrAlimpidA@gmAil.com
WWW.terrAlimpidA.com
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já que estamos falando em tradição, 
os queijos da Canastra, feitos da 
mesma maneira há 200 anos, não 
poderiam ficar de fora da matéria. 
O que poucos sabem é que Canastra 
não é o nome do queijo e sim a região 
onde são produzidos.

Eu, particularmente, sempre quis 
saber como identificar um autêntico 
Canastra, já que muitos lugares 
anunciam a venda dos premiados 
queijos. Fui conversar com o Thiago 
e a Almiriam Reis, proprietários da 
simpática loja itinerante Pedacinho 
da Canastra, em Ribeirão Preto. 
“Existe uma área delimitada pela 
Indicação de Procedência Canastra 
em que apenas sete municípios 
fazem parte. Além disso, os queijos 
precisam estar identificados com um 
selo que assinala a origem e garante 
que aquele produto seguiu o modo 
de produção indicado pelo uso”, 

explicou Thiago. 

Em 2011, a produção de queijo 
artesanal foi regulamentada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). A norma 
prevê a maturação de queijos por 
período inferior a 60 dias e define 
também que o produtor siga as 
normas do Programa de Boas 
Práticas de Ordenha e Fabricação. O 
objetivo seria garantir a qualidade 
dos produtos, mas o que vi por aí é 
que em vez de facilitar, estas normas, 
um tanto burocráticas, dificultam o 
mercado e criam obstáculos para os 
pequenos produtores. 

Eu, amante de queijo, passei esses 
últimos dias provando o que há de 
melhor aqui na região. Então, deixo 
o convite para irem conhecer esses 
produtores também. vamos olhar de 
perto como são feitos os alimentos que 
levamos para a nossa mesa. Saborosas 
surpresas estão mais que garantidas.

cAse dA cAnAstrA é inspirAção

A região da Canastra é case 
de sucesso no ramo da 

queijaria brasileira.
Foto: Thiago Carneiro

Nem todos os queijos são tão 
bonitos quantos gostosos.
Diversidades da Terra Límpida.
Foto: Sté Frateschi
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café

por rAfAel tonon

Conexão 
com o café
ribeirão preto já foi umA dAs mAis importAntes regiões 

de produção cAfeeirA do pAís; hoje, com o predomínio de 

outrAs culturAs AgrícolAs, A região tentA resgAtAr suA 

trAdição e melhorAr o cAfé que produz e que serve 

A história de Ribeirão Preto com 
o café não se resume às poucas 

fábricas que se mantiveram na cidade 
ou ao Museu do Café no campus da 
USP cujo acervo – embora abandonado 
– ainda mantém esculturas, carros de 
boi, maquinários e registros do período 
áureo do café na região. Porque houve 
mesmo um tempo em que café era 
sinônimo do progresso da cidade e seu 
entorno, a maior força de seu potencial 
agrícola.

Nem sempre foi assim, porém. Até o 
ano de 1874, o vale do Paraíba era o 
maior produtor de café de São Paulo. 
Mas, um dos problemas enfrentados 
pela região era a falta de área para 
a expansão do cultivo, com áreas 
em declive acentuado. Além disso, a 
fertilidade dos solos nessas áreas não 
era boa e com o avanço dos plantios as 
terras começaram a sofrer o processo 
de erosão, o que comprometeu o 
desenvolvimento da cultura.

Com o desenvolvimento do transporte 
ferroviário, juntamente com a vinda de 
estrangeiros (principalmente italianos 
e japoneses) e de mineiros, o café 
começou a expandir-se para outras 
áreas da província de São Paulo, dentre 
elas Ribeirão Preto. “Ribeirão possuía 
também um solo altamente fértil (terra 
roxa, decorrente da decomposição de 
rochas vulcânicas) o que favoreceu 
o cultivo do café”, afirma júlio César 
Mistro, pesquisador do Instituto 
Agronômico (IAC), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

Algumas famílias, como a junqueira e 
a Pereira Barreto, foram pioneiras na 
exploração da cafeicultura na região – 
a segunda introduziu em 1876 o plantio 
da cultivar Bourbon, uma das mais 

concorrênciA e vAnguArdA

importantes em termos de qualidade 
de bebida no mundo. No início da 
década de 1920, Ribeirão Preto foi a 
maior produtora de café do estado de 
São Paulo. “Para se ter uma ideia, o café 
foi responsável por 90% da arrecadação 
monetária da região enquanto que a 
cana, arroz, feijão e milho correspondiam 
juntos aos outros 10%. Cerca de 96% das 
propriedades agrícolas cultivavam café”, 
explica Mistro. 

Mas foi uma geada em 1918 que deu 
início ao declínio da produção na região: 
depois dela, os cafezais nunca mais 
atingiram as altas produções anteriores. 
A partir de então, o café começou a 
migrar para outras regiões do Estado, 
principalmente oeste e sul. “Somando-
se a isso ocorreu a Crise de 1929, o que 
incentivou os cafeicultores a irem para 
o algodão e a cana-de-açúcar, além 
das atividades industriais e comerciais 
durante toda a década de 30”, detalha o 
pesquisador. 

Mas a verdade é que a grande região 
da Alta Mogiana, da qual fazem parte 
cidades como Franca, Altinópolis, 
Pedregulho e a própria Ribeirão 
Preto continua sendo uma das mais 
importantes produtoras de café do 
Brasil, já que possui um dos melhores 
cafés para se beber, com alta qualidade 
sensorial. “Isso ocorre devido essas 
cidades estarem localizadas em altas 

Felipe Croce e os pais na Fazenda 
Ambiental Fortaleza, em Mococa
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altitudes, o que propicia uma bebida de 
melhor qualidade. A região em torno 
da cidade possui produtores de café 
que são modelos para o Brasil e até 
para outros países do mundo”, explica 
Mistro.

Um deles é Felipe Croce, da Fazenda 
Ambiental Fortaleza (FAF), em Mococa, 
a cerca de 100 km de Ribeirão. A fazenda 
pertence à família de Felipe desde 1850, 
quando o mercado de commodities 
ainda dominava a produção de café no 
país. Por ser o maior produtor do mundo, 
o Brasil nem sempre foi reconhecido 
pela qualidade, o que permitiu 
estigmatizar a imagem da produção do 
país no mercado internacional.

“Nós percebemos que o mercado 
queria café de qualidade, então 
começamos a trabalhar em processos. 
Como meu pai já estava trabalhando 
com o comércio exterior nos EUA, 
começamos a exportar nossos cafés 
diretamente. Mas a demanda começou 
a aumentar, então precisamos começar 
a desenvolver o parceiro produtor para 
atendê-la”, explica ele, que hoje exporta 
seus cafés para torrefações do mundo 
inteiro além de ter tido seu café em 
restaurantes renomados como o Noma, 
em Copenhagen, e Alinea, em Chicago.

Hoje a FAF conta com uma rede de 
produtores de pequeno e médio 
porte para criar seus cafés. Foi preciso, 
segundo Croce, desenvolver parceiros 
na região que pudessem oferecer 
cafés com a mesma qualidade que 
eles produziam. Algo, aliás, que tem 
transformado o mercado da região 
à medida que foi preciso convencer 
e ajudar pequenos produtores e até 
sitiantes a dar mais atenção para 
o cultivo dos grãos que tinham, 
melhorando a qualidade. Hoje, ele diz, 
a região já passou também a seguir 
essa demanda. 

“As cafeterias que estão surgindo 
conseguem ensinar o público a tomar 
café melhor e pagar mais por isso, 
o que cria a oportunidade de pagar 
mais também ao produtor”, afirma. 
“É um ciclo que se presta a mostrar o 
produtor de café como um artesão. 
Isso valoriza a vida no campo e impacta 
no desenvolvimento dos produtores”, 
acrescenta.

Uma das cafeterias pioneiras em 
Ribeirão Preto a trabalhar com grãos 
selecionados de pequenos produtores 
foi a Grassy Spazio Café, que abriu 
as portas no final de 2014. “A gente já 
trabalhava venda e assistência técnica 
de máquinas de espresso e queria trazer 
mais pessoas que gostassem de café 
para conhecer nosso trabalho. Na época, 
não existiam cafeterias focadas em cafés 
especiais em Ribeirão e achamos que 
poderia ser uma boa oportunidade”, diz 
Raphael Ferraz, um dos proprietários, ao 
lado do irmão Leonardo. 

o boom dAs cAfeteriAs

Rafael Ferraz do Grassy Spazio Café
Foto: Rafael Almeida

Para conceber a Grassy, eles resgataram 
a história de cafeicultura da cidade. 
Investiram em um torrador para fazer a 
própria torra de grãos da Alta Mogiana 
e outras regiões de produção do país. 
“Ribeirão sempre foi uma cidade ligada 
ao café e carrega essa tradição mesmo 
que não tenha mais pés plantados 
por aqui. A gente procurou resgatar 
essa conexão que está no cotidiano 
do ribeirão-pretano, já que muitas 
famílias foram ligadas a sua produção”, 
diz o barista. “Muita gente que vem à 
cafeteria tem a lembrança da avó que 
colhia e torrava em casa o café”.

Para ele, o café especial passou a 
ganhar força no Brasil e Ribeirão 
não ficou atrás. “Quando as pessoas 
passam a reconhecer a diferença de 
um café de qualidade superior daquele 
industrializado, começa um movimento 
sem volta”, diz Ferraz. “A cena local está 
crescendo bastante, o cliente entende 
cada vez mais o conceito de cafés 
especiais, tem mais rigor sobre o que 
toma, e busca tomar cafés melhores”, 
ele acredita.

Foi para aumentar a oferta da cidade 
que o casal Mariana Martins e Hélio 
Rocha – ela jornalista e fotógrafa e ele 
professor de química tornado barista – 
decidiu abrir o Marê Café em fevereiro, 
no jardim Sumaré. “Era apenas um 
hobby, passear por cafeterias e estudar
sobre a bebida… até que resolvemos 
fazer um tour por cafeterias em São 
Paulo e percebemos que Ribeirão 
ainda era carente de mais cafeterias 
especializadas”, conta Mariana.

Ela conta que, além dos inúmeros 
métodos de extração e diferentes grãos 
que oferecem, eles têm o cuidado de 
ir em cada mesa explicar e orientar 
o cliente sobre os cafés servidos ali. 
“Sentimos que, como nós, existem 
muitos clientes curiosos e apaixonados 

o primeiro podcast 
sobre café no Brasil.

Prepare uma boa xícara 
e dê o play no site ou
em seu smartphone.

*Coff ea é jornalismo independente, 
com alma e credibilidade.
Contribua como apoiador em 
nosso site e mantenha nosso 
café quentinho no bule.

www.portalcoffea.com

Em nosso podcast* – programa de 
rádio na internet – exploramos este 
delicioso universo, englobando 
temas que vão do campo à xícara. 
Com convidados especiais e 
episódios em português e inglês, 
construímos o elo entre produtores, 
pesquisadores, baristas e amantes
do café, no Brasil e no mundo. 

Escute 
COFFEA, 
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por esse maravilhoso grãozinho e 
sedentos por informações e trocas 
sobre ele”, diz ela. “O que poucos sabem 
é que a nossa região (Alta Mogiana) é 
maravilhosamente rica de plantio e 
cultura de cafés especiais e grandes 
exportadores”, afirma.

Há sempre grãos da região 
servidos no Café Despertar, outro 
representante da “nova geração” de 
cafeterias. O blend exclusivo da casa é 
o Sabiá Laranjeira, feito com Bourbon 
Amarelo, Catuaí vermelho, Mundo 
Novo entre outros varietais, servido 
em 5 métodos além do espresso, 
como coados, prensa francesa e até 
o sifão. O objetivo é democratizar o 
café especial.

“Nosso intuito é mostrar que a 
qualidade está mais acessível. 
Ribeirão está passando com o café 
a mesma coisa que passamos com a 
cerveja artesanal. O público da cidade 
tem ficado mais exigente no paladar”, 
afirma o empresário e fotógrafo 
Murilo Moraes, um dos sócios da 
casa. “Há pessoas até que começam 
a tomar mais café”, garante. 

E vemos aí um bom sinal de que, para 
resgatar toda uma história, uma xícara 
de café feito na hora pode ser o começo 
de uma boa lembrança.

Mariana Martins e Hélio "zitto" Rocha, 
do Marê Café

Foto: Matheus Urenha

Coado na hora no 
Café Despertar
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joão
guilherme
rAngel

À frente do jRangel Gastronomia Criativa, o chef integrou 
este ano a equipe do quadro “Minha mulher que manda”, 
no Programa da Eliana no SBT. Mas, em Ribeirão, o que gosta 
de fazer mesmo é o seu “jantar Secreto”, uma experiência 
às cegas onde os participantes só ficam sabendo sobre 
o tema do encontro. O resto da noite é pura surpresa.

na 
geladeira

Foto: Sté Frateschi 
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degus-
tação

textos e fotos por biA Amorim e frAn micheli

brigadeire
se!

tivemos A difícil 
missão de encontrAr os 

brigAdeiros mAis sedutores 
dA cidAde e o resultAdo é 
essA listA com os nossos 
sete fAvoritos. Alguns 

trAdicionAis, outros que 
fogem do convencionAl 

trAzendo sAbores 
inusitAdos.

eles podem te trAzer prAzer intenso e imediAto, 
então, cuidAdo: eles viciAm.

Tamires Cirilo,  sommelière
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6BRIGADEIROS FAVORITOS

degus-
tação

A casquinha dura de açúcar queimado 
esconde uma massa aveludada. Doce pra 
quem é da turma dos beeem doce.

brigAdeiro de
creme brulee
ritA brigAdeiros

Casquinhas crocantes cobrem a bolinha  
de chocolate branco de tamanho 
generoso. No recheio, uma massa 
de chocolate preto muito parecida 
com o recheio do Ouro Branco.

brigAdeiro de
ouro brAAnco 
drA brigAdeiro

Com textura sedosa na boca e sabor  
intenso, esse é o brigadeiro pra quem 
gosta do doce bem tradicional. Muito 
chocolate, confeitos de qualidade 
e gostinho de festa de criança. 

brigAdeiro de
chocolAte belgA
mArinA mAgAlhães

Servido gelado, ele é um deleite aos 
sentidos. O cacau por fora quebra o 
doce e a textura lembra brigadeiro de 
colher. Pra comer bem devagarzinho. 

brigAdeiro de
ovomAltine
cAsA 55

Feito com a cerveja stout Dark Moon, da 
Pratinha, que leva nibs de cacau, esse 
brigadeiro é uma grande surpresa. Coberto 
com leite em pó e suave na medida, dá pra 
sentir o álcool no finalzinho da degustação.

brigAdeiro de
cervejA stout
beergAdeiro

Carro-chefe da casa, este é pra quem gosta 
mais da cobertura do que do bolo em si. 
A inversão é interessante, mas indicado 
pra quem gosta de muito, muito açúcar.

brigAdeiro de
bolo de cenourA
ritA brigAdeiros
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bisteca 
fiorentina

mão na 
massa

fotos: matheus urenha
por edgAr dA silvA b. júnior

Prime Rib Angus finalizada com gremolata 
italiana, mix de folhas, beterraba assada, 
tomate cereja confitado, ricota da casa e 

vinagrete de nozes com batata rústica da casa.

tempo de preparo
45 min

custo
35

Serve
1 porçÃO A Bisteca

Tempere a bisteca com sal grosso, sele na chapa e finalize no forno. Retire-a e deixe 
descansar por 5 minutos para os caldos internos assentarem.

A gremolata
Mix de ervas (salsinha, manjericão, tomilho e hortelã) bem picadas embebidas no azeite. 
Alho, sal e pimenta do reino a gosto.

A Salada
Faça um mix de folhas de sua preferência, descasque as beterrabas e as envolva 
individualmente em papel alumínio. Asse-as a 180° por 40 minutos ou até ficarem 
tenras. Confite os tomates em azeite e ervas a gosto, sal e açúcar mascavo a 80° no forno 
por uma hora. Se seu forno não alcança essa temperatura, deixe a porta do mesmo 
entreaberta usando uma colher. 

Vinagrete de nozes para a salada
Faça uma emulsão de 1 parte de ácido (de preferência limão) para 3 de azeite. Macere 
um dente de alho, insira nozes picadas e tempere com sal e pimenta do reino moída na 
hora.

A batata
Descasque as batatas e corte-as ao meio. Coloque-as em uma caçarola onde fiquem 
bem acomodadas e felizes. Não as empilhe. Cubra de água fria para que possa circular 
água entre elas com folga. Tempere com sal, uma folha de louro e um ramo de alecrim. 
Assim que ferver, baixe o fogo pro mínimo possível. Quando estiverem tenras, retire-as 
e acomode-as em uma assadeira untada com manteiga com a superfície cortada virada 
para cima. Coloque-as em forno a 100° por uma hora ou até estiverem secas. Retire do 
forno, deixe esfriar, corte ao seu gosto e frite em óleo a 200°.

Monte o prato e aproveite em boa companhia.

direções
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tempo de preparo
30 min

custo
18

Serve
2 porções

mão na 
massa

por brunnA jAhn e frederico cAmpos, de o linguiceiro

foto: matheus urenha

bOLOVO 
o clássico dA botecAgem brAsileirA 

gAnhou umA novA versão com cArne suínA 

com ovinho de codornA em conservA.

Massa
400 gramas de pernil suíno moído
100 gramas de toucinho de primeira
1/2 copo de água gelada
1/2 dente de alho triturado
Sal e Pimenta do reino a gosto

Recheio
50 gramas de muçarela
8 ovos de codorna cozidos 

Misturar na água gelada o alho, o sal e a pimenta do reino para criar uma salmoura. 
junte a carne, o toucinho e a salmoura e misture até dar liga na massa. Dividir a massa 
em 8 bolinhas iguais, abrir cada bolinha e colocar um pedaço de muçarela e um ovo de 
codorna em conserva. Frite em óleo quente e depois é só se deliciar! 

ingredientes

modo de preparo

Foto: Fran Micheli
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Fígado, eu pensava, não podia ser boa coisa, 
então... e cresci tentando evitá-lo ao máxi-
mo, independente da forma que ele tivesse. 
Ela mesma (vai entender...) preparava fíga-
do acebolado no almoço, queria me fazer 
verter uma tampinha de óleo de fígado de 
bacalhau. Eu fugia, deslizando com destreza 
– tal como um bacalhau besuntado no pró-
prio óleo de seu fígado. Eca!

O sabor metalizado demais fazia meu estô-
mago revirar só de pensar em colocar qual-
quer variação na boca... Até mesmo o caro e 
“refinado” foie gras eu já dispensei inúme-
ras vezes. Mas eu cresci, meu paladar se de-
senvolveu e fui acabar me tornando jorna-
lista de gastronomia, desses que se espera 
que coma de tudo – inclusive fígados, entre 
outras iguarias menos, digamos, convencio-
nais. Mas a verdade é que nem eu, nem o 
mais renomado crítico de gastronomia nem 
mesmo você, é claro, estamos livres dos 
preconceitos com alimentos. 

O psicólogo Paul Rozin, da Universidade da 
Pennsylvania e um dos maiores estudiosos 
da nossa relação com o gosto, afirma que 
não existe ninguém no mundo que não 
desgoste ou que não tenha nojo de algum 
alimento. “Algumas pessoas são sensíveis ao 
gosto amargo, como do café. Outros não gos-
tam de ovos ou legumes, mas nós realmente 
não sabemos cientificamente por que”, ele 
me disse certa vez, em uma entrevista.

Mas a questão tem muito mais a ver com 
ocasiões culturais do que biológicas, ele 

como seu
fígAdo
por rAfAel tonon

diz. Como onívoros, nascemos para comer 
de tudo, e com o tempo desenvolvemos o 
gosto como paladar mas também o gosto 
como preferência, escolha. E aí está a chave. 
Algumas coisas ficam internalizadas nos nos-
sos sulcos cerebrais sem que a gente nem 
saiba por que ou como foram parar lá: nojo 
de caqui, aversão a chuchu, limitação a miú-
dos, cisma com o pobre quiabo. “Muitas das 
pessoas que dizem ter nojo de insetos mui-
to provavelmente já ingeriram algum tipo 
quando eram crianças, por curiosidade. Nos-
so preconceito é algo adquirido”, ele defende. 

A percepção de um alimento é muito mais 
importante sobre a decisão de comê-lo do 
que o sabor do alimento em si, vai por mim. 
É muito mais uma questão de preconceito 
– ou mesmo pré-conceito, se preferir. E va-
mos lá, nesses tempos atuais, não rola mais 
ter preconceito. Ir lá comer e não gostar, tudo 
bem, é direito seu... Mas não gostar antes de 
provar é auto-sabotagem, é se privar de uma 
experiência, de expandir seu paladar. Não tá 
com nada. 

É preciso, sim, sair da zona de conforto para 
termos a delícia que é a possibilidade da des-
coberta. Eu mesmo, avesso a fígado que sou, 
me deparei com um excelente patê de fígado 
de galinha dia desses no restaurante de um 
amigo. Com dulçor, acidez equilibrada, textu-
ra aveludada, comi de uma só vez umas três 
torradinhas besuntadas do creme rosado. E 
me deliciei. A ponto, vejam só, de hoje pensar 
sozinho quando vejo uma galinha ciscando 
por aí: “vou comer seu fígado!”.

Talvez seja trauma de infância – como sempre é, aliás, quando falamos de comida. Mas a questão 
é que minha mãe tinha uma expressão esquisita quanto ficava muito brava com a gente, especial-
mente comigo, que sempre dei mais motivos pra isso, confesso. “vou comer seu fígado”, dizia, olhos 
pulando das órbitas, veias saltando pelo pescoço, num claro sinal pra eu correr – estava possessa. 

artigos

Hoje, penso que já estava ali a base do 
tratamento desprezível que por aqui 
se dedica a qualquer coisa que evoque 
a cultura caipira, o interior do estado, 
mesmo um simples “r”;mas também a 
cozinha – tão rica e elaborada – é con-
siderada “coisa de pobre”, segundo tes-
temunho de chefs de restaurante que 
ousam oferecer qualquer coisa marca-
damente caipira ao seu público paulista-
no. Às vezes nem é a cozinha como um 
todo que é rejeitada liminarmente, mas 
apenas ingredientes seus isolados, como 
farinha de milho, o milho verde na for-
ma de curau ou pamonha, ou a pimenta. 
Quando sentam à mesa, os paulistanos 
imaginam que estão em outro lugar. Há 
bem mais de um século é assim. Mas o 
Brasil não é longe daqui.

Em 1995 comecei a me interessar pela 
cozinha caipira e escrevi um pequeno ar-
tigo na revista Gula, que depois inclui no 
Estrelas no céu da boca , discorrendo de 
modo ligeiro sobre a sua riqueza. Mas foi 
só quando terminei Formação da culiná-
ria brasileira  que comecei a pensar nes-
se projeto. E após ter lido um número 
especial da revista Current Anthropology 
, sobre o que me parece ser a “agricultu-
ra antes da agricultura”, isto é, antes do 
Neolítico, pude perceber a forte presen-
ça do milho entre os povos pré-coloniais 
no que veio a ser o território brasileiro. 

Ora, o milho estava escondido para mim 

cAipirA
enjoAdo

por cArlos Alberto dóriA

num misto de ignorância e um tanto de 
“indianismo nacionalista”, calcado na 
presença quase absoluta da mandioca, o 
que é uma simplificação ainda presente 
em nossas letras. Essa constatação foi 
que ensejou uma investigação em maior 
profundidade sobre a formação e a con-
solidação de uma culinária praticamente 
desaparecida dos hábitos de consumo 
de nossa gente, e que se tornou quase 
que apenas imaginária no século xx – a 
cozinha caipira – quase que totalmente 
baseada na utilização do milho. 

Só mesmo quem vivenciou ou quem ob-
serva com muita atenção o interior dos 
estados de São Paulo, Minas, Goiás ou 
Paraná pode ter uma ideia aproximada 
do que foi a culinária caipira, pois aqui 
e ali é possível encontrar algum vestígio 
seu – um prato, um simples ingrediente, 
ou ainda o relato de alguém que nos diz 
sobre o que ou como seus avós cozinha-
vam e comiam. 

Assim, quem conheça as cozinhas minei-
ra, goiana, vale-paraibana tem noção da 
cozinha caipira, mas nem sempre tem 
a ideia de que são recortes distintos de 
uma matriz comum. Cá entre nós: vamos 
restaurar o amplo uso da farinha de mi-
lho. Será meio caminho andado, além de 
tirar do sufoco, da dificuldade, milhares 
de artesãos que a ela se dedicam. Caipira 
enjoado é aquele que vira o nariz para a 
farinha de milho.

Quando me mudei do interior para a capital, aos 13 anos, meus colegas da nova escola 
não me davam trégua, ridicularizando o modo como eu pronunciava o “r”. De repente, eu 
me via como um caso de fonoaudiologia e, na prática, tive que reaprender a pronúncia ao 
gosto da paulicéia. 
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A mudança veio numa viagem a Paris, em 
que, tenso, fui jantar com o crítico do Fi-
nancial Times, Nick Lander. Além de ser 
grande conhecedor de restaurantes é ma-
rido de jancis Robinson, a grande dama 
e autoridade britânica de vinhos, editora 
dos livros de consulta que todos temos 
na mesa de trabalho (Oxford Companion 
to wine, How to Taste, The world Atlas of 
wines, só para citar os mais comuns).

Passei um dia pensando como tocar no as-
sunto, ele escolheria o vinho, ou eu?

No restaurante marcado, um bistrô simpá-
tico em Montmartre, o garçom veio e las-
cou a pergunta temida: “o que vão beber? 
Tem bordeaux, borgonha, rhône e loire”. 
Falou de um jeito tão banal que soava as-
sim mesmo, tudo com letras minúsculas. 
Era a oferta por taças, sem nome de produ-
tor, safra, nada.

Lander perguntou: “tem algo de beaujo-
lais? vamos querer uma garrafa”. O moço 
foi lá dentro e trouxe as duas que tinha, 
escolhemos unanimemente o Morgon de 
Marcel Lapierre. Ufa, eu estava em terreno 
seguro. Não falamos nem uma frase sobre 
vinho nem comida, conversamos apenas e 
enxugamos a garrafa.  

o testAmento 
de um enochAto

por luiz hortA

Percebi ali, naquela noite fria parisiense, 
com uma das melhores companhias para 
jantar, que somos nós que colocamos gra-
vata no vinho, é só uma bebida, que acom-
panha a comida e dá alegria. Se a escolha 
não for a melhor, amanhã tem outra refei-
ção, outras garrafas.

Foi minha libertação. vou muito a Paris, mais 
que sonhei e mereço e menos que gostaria. 
E lá eu relaxo. Aqui no Brasil ainda estamos 
na infância da apreciação, passamos mais 
tempo tendo DR com o vinho que aprovei-
tando seu prazer. É um tal de verificar se a 
taça é certa, se vai combinar com o prato, se 
alcachofra não vai atrapalhar. Falamos tanto 
de alcachofra que até parece é nossa comi-
da do dia a dia. Montamos o jantar em torno 
da garrafa e não o contrário, que me parece 
mais certo, decidir comer algo (ou cozinhar) 
e então escolher o que beber. E nem precisa 
ser vinho, pode ser cerveja, saquê, até chá, 
ou uísque, bebidas variadas que vão com a 
refeição.  

Depois de tanto tempo de relação chegou 
a hora, descobri que estava abordando o 
vinho de maneira errada, perdendo a me-
lhor parte, a diversão. Começo meus pró-
ximos 30 anos com esta abordagem, acho 
que melhorei com o tempo.

Minha relação com o vinho de forma organizada fez bodas de pérola (30 anos), comecei em 
1987, num curso de degustação. Antes o vinho estava na mesa da família, mas se bebia e pronto, 
era bom ou não, nunca era analisado. Nestas três décadas mantive um respeito que nem ele, 
nem eu merecíamos. Muito lentamente comecei a entendê-lo, descobrir outros sabores, expe-
rimentar sensações e ousar combinações com comida. Mas, ainda era uma coisa a ser tratada 
com o pronome formal, sem tapinha nas costas e eu sempre engravatado quando me dirigia a 
ele. visitei propriedades de Bordeaux, Borgonha, fiz degustações de Portos históricos, centenas, 
talvez um milhar, de garrafas, viagens o ano inteiro, e tudo isso só aumentava minha reverência 
por ele, que o afastava mais de mim, numa espécie de religião nerd.
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preparamos um guia de 
lamber os dedos para 
você comer, beber e 

treinar o paladar com 
qualidade em ribeirão  
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fomos além do que você já conhece e 

garimpamos surpresas em todos os cantos de 

ribeirão. nosso guia gastronômico é composto 

por mais de 400 lugares para você comer, 

beber, comprar e ter boas experiências e você 

vai encontrar desde restaurantes aclamados 

até pequenos negócios deliciosos que nunca 

tiveram espaço na mídia tradicional. permita-

se degustar as próximas páginas e conheça os 

sabores contrastantes da sua cidade.
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cAsA de cArnes rubinho AurorA
R. AURORA, 544 
(16) 3610-5095
TODOS OS DIAS

bj boucherie
R. EDNO FREGONESI, 45
(16) 99764-4441
TODOS OS DIAS

empório fAmíliA rodrigues
Av. LEÃO xIII, 291
(16) 3236-0028
TODOS OS DIAS

flAvio m. rodrigues cArnes 
nobres
Av. SEN. CÉSAR vERGUEIRO, 560
(16) 3434-6448
TODOS OS DIAS

polegAtto
Av. PROF. jOÃO FIÚSA, 109
(16) 3103-5941
TODOS OS DIAS

premium beef boutique de
cArnes
Av. HERáCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 1175 L22
(16) 3075-5020
TODOS OS DIAS

soft beef
Av. PRESIDENTE vARGAS, 1660
(16) 3236-7001
TODOS OS DIAS

stefAneli cArnes &
conveniênciA
Av. INDEPENDÊNCIA, 3252
(16) 3630-2929
TODOS OS DIAS

sWift mercAdo dA cArne
Av. INDEPENDÊNCIA, 1699
0800 400 2892
TODOS OS DIAS

vilA beef
Av. PORTUGAL, 1148
(16) 3623-4321
TODOS OS DIAS

vila Beef
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autô-
nomos
crumble cozinhA
(16) 982544676
SEGUNDA A SáBADO

broWnies olíviA
(16) 98193-9039
SEGUNDA A SáBADO

mArcelo freitAs bbq
(16) 99622-2060
SEGUNDA A SáBADO

baladas

cleido vAsconcelos
(16) 98124-6098
SEGUNDA A SáBADO

j rAngel gAstronomiA criAtivA
(16)99102-2878
SEGUNDA A SáBADO

beergAdeiro
(16) 98809-1956
SEGUNDA A SáBADO

A fábricA de extintores
R. FLávIO UCHÔA, 2151
COM EvENTOS

ArmAzém bAixAdA
R. DUQUE DE CAxIAS, 141
(16) 99251-5127
COM EvENTOS

bAvAro club
R. ALTINO ARANTES, 780
SExTA E SáBADO

cAbAré bAr
R. ARTUR BERNARDES, 169
(16) 3902-3828
QUARTA A DOMINGO  

chess pub
Av. ITATIAIA, 1522 
(16) 3621-6825
QUARTA A SáBADO

circA music
R. CONDE AFONSO CELSO, 1033
(16) 3514-3580
SExTA E SáBADO

goA
R. CMTE. MARCONDES SALGADO, 1621
(16) 3234-2316
QUINTA A DOMINGO

lA republicA music bAr
R. jOÃO PENTEADO, 836
(16) 98190-6789
SExTA E SáBADO

penélope
R. OLAvO BILAC, 1443 
 (16) 99638-8499
QUINTA A SáBADO

skY music
Av. ITATIAIA, 1050
 (16) 3877-1311
QUINTA A SáBADO

West pub
Av. ITATIAIA, 1050
 (16) 99766-1230
QUINTA A SáBADO

Wooh pub
Av. SUMARÉ, 363
(16) 3514-0355
QUINTA A DOMINGO

zucker club
R. SETE DE SETEMBRO, 1539
(16) 99799-8859
SExTA E SáBADO

A egregorA
R. POMPEU DE CAMARGO, 282
(16) 99194-9384
COM EvENTOS

o hierofAnte
R. GOIAS, 1420
(16) 3103-9442
SExTA A DOMINGO

tocA do jAck
R. PARAIBA, 266
(16) 98830-2861
SExTA E SáBADO

sesc
R. TIBIRIÇA, 50
(16) 3977-4477
TODOS OS DIAS

ugt
R. jOSÉ BONIFáCIO, 59
 (16) 3610-8679
COM EvENTOS

baladas

Balada Circa.
Foto: Hugo Battaglion
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bares
1000 ton´s
R. TOMAz NOGUEIRA GAIA, 1214
 (16) 3621-3959
SEGUNDA A SáBADO

AcAdemiA do chopp
NOvO MERCADÃO
(16) 3237-4220
TODOS OS DIAS

AlAmedA 79
NOvO MERCADÃO
(16) 3620-6948
TODOS OS DIAS

Americo´s
R. AMÉRICO BRASILIENSE, 968
(16) 3235-2501
TODOS OS DIAS

ArpoAdor
PRAÇA ROTARY CLUB, 105
(16) 3102-7775
TERÇA A DOMINGO

bAli hAi
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 743
(16) 3916-4367
SEGUNDA A SáBADO

bAr dA donA celinA
R. jOSÉ AISSUM, 125
(16) 3618-1393
SEGUNDA A SáBADO 

bAr Ato
R. SÃO PAULO, 1531
(16) 3979-6667
TERÇA A DOMINGO

bAr dA tiA nenA
R. GUAPORÉ, 1044
(16) 3976-6610
SEGUNDA A SáBADO

bAr do chorinho
R. DANIEL KUjAwSKI, 588
(16) 3514-3759
TODOS OS DIAS

Arpoador

bAr do gil
R. FRANCA, 432
(16) 3236-6243
TODOS OS DIAS

bAr do kArecA
R. ROMILDA SARAÍvA GOMES, 500 
SEGUNDA A SáBADO

bAr do nei
R. CONDE DE IRAjá, 235 
(16) 3610-5891
TERÇA A DOMINGO

bAr do peixinho
R. LUIz BARRETO, 299
(16) 3610-7132
TODOS OS DIAS

bAr do português
R. BARÃO DO AMAzONAS, 1884
(16) 3442-4785
TODOS OS DIAS

bAr do sócio
R. CAvALHEIRO TORQUATO RIzzI, 1336
(16) 3103-4444
TERÇA A DOMINGO

bAr do vAl
Av. SEN. CÉSAR vERGUEIRO, 1115
 (16) 3911-2171
TODOS OS DIAS

bArbAridAde
R. jOÃO BIM, 712
(16) 3236-0613
SEGUNDA A SáBADO 

beAgá bAr
R. jOÃO PENTEADO, 552
(16) 3904-2225
TERÇA A DOMINGO

beringelA´s
R. HENRIQUE DUMONT, 1265
(16) 3234-4378
TERÇA A DOMINGO

biergArten
R. SÃO jOSÉ, 1483
(16) 3237-0722
TERÇA A SáBADO

boteco florencius
R. FLORENCIO DE ABREU, 1059
(16) 3325-0887
SEGUNDA A SáBADO

botequim ribeirão
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 984
(16) 3234-0248
TERÇA A DOMINGO

brooks irish pub
Av. PORTUGAL, 952
(16) 98834-2472
QUINTA A SáBADO

butiquim do bru
R. FLORIANO PEIxOTO, 509
(16) 3235-5838
SEGUNDA A SáBADO

cAchAçAriA águA doce
Av. PORTUGAL, 1070
(16) 3623-2224
TODOS OS DIAS
Av INDEPENDÊNCIA, 1534
(16) 3931-5553
TERÇA A DOMINGO

cAsA dAs esfihAs
Av. SAUDADE, 66
(16) 3636-3154
TERÇA A DOMINGO

cAsA mesklAdo bAr
Av. ANTONIO DIEDERICHSEN, 215
(16) 3237-1326
TERÇA A DOMINGO

cAsimiros boteco gourmet
R. CASIMIRO DE ABREU, 944
(16) 3441-8558
TODOS OS DIAS

cervejArium
Av. INDEPENDÊNCIA, 3242
(16) 3904-2225
SEGUNDA A SáBADO

chocolAte com pimentA
R. FLORENCIO DE ABREU, 1765
(16) 3236-3970
SEGUNDA A SáBADO

bares
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choperiA do pAixão
R. ANáLIA FRANCO, 995
(16) 3610-8813
TODOS OS DIAS

chopp time
Av. INDEPENDÊNCIA, 2579
(16) 3911-7898
TODOS OS DIAS

contAiner beer cAve
R. OLAvO BILAC, 20
(16) 3102-7020
TERÇA A DOMINGO

dAs meninAs
R. FLORÊNCIO DE ABREU, 951
(16) 98144-2205
SEGUNDA A SáBADO

doppo lAvoro
R. OLAvO BILAC, 1281
(16) 3237-0287
QUARTA A SáBADO

du mineiro
Av. PLINIO DE CASTRO PADRO, 1000 BOx 12
(16) 3967-6740
TODOS OS DIAS

empório brAsiliA
R. FLORENCIO DE ABREU, 1059
(16) 3636-7412
SEGUNDA A SáBADO

empório mobigliA
R. SALDANHA MARINHO, 1136
(16) 3625-7294
SEGUNDA A SáBADO

empório multimix
R. SIR ALExANDRE FLEMING, 120
(16) 3632-8457
TERÇA A SáBADO

empório sumAré 26
Av. SUMARE, 26
(16) 99797-0022
QUARTA A DOMINGO

empório toscAnA
Av. ANHANGUERA, 1087
(16) 3235-5779
TODOS OS DIAS

espAço A coisA
R. jOÃO PENTADO, 167
(16) 4141-2640
TODOS OS DIAS

espAço cAsA brAncA
R. AMÉRICO BRASILIENSE, 1091
(16) 3514-7591
SEGUNDA A SáBADO 

espeto do gerAldo
R. HUMAITá, 522
(16) 3916- 2447
TERÇA A SáBADO

fAzendeiro grill
R. HENRIQUE DUMONT, 1265
(16) 3967-0777
TODOS OS DIAS

guitAr beer tAp house
R. DO PROFESSOR, 499
(16) 3329-2753
TERÇA A SáBADO

henriettA
R. MARECHAL DEODORO, 278
(16) 3625-7516
TERÇA A DOMINGO

hocus porcus
R. CMTE MARCONDES SALGADO, 709
(16) 3514-0338
TERÇA A SáBADO

bAr dA cervejAriA invictA
Av. CAFÉ, 1881
(16) 3236-1365
SEGUNDA A SáBADO 

jArdim sul lounge bAr
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2115
(16) 3442-4885
TODOS OS DIAS

jockeY e pAddcok
R. CMTE MARCONDES SALGADO, 617
(16) 3635-6400
TODOS OS DIAS

joe beer
NOvO MERCADÃO
TODOS OS DIAS

bares

Doppo Lavoro
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kAuAi
ESTRADA DA LIMEIRINHA, BONFIM PAULISTA
(16) 3441-8292
TODOS OS DIAS

lol sports bAr
Av. INDEPENDÊNCIA, 2379
(16) 3637-1166
TODOS OS DIAS

bAr dA cervejAriA lund
R. jOSÉ ROBERTO vITTORAzzI, 325
(16) 3621-5915
QUARTA A SáBADO

mAgro e bArrigA espeto bAr
R. PASCHOAL BARDARO, 1996
(16) 3442-9554
SEGUNDA A SExTA

mAne´s
R. FLORENCIO DE ABREU, 1056
(16) 3442-0109
SEGUNDA A SáBADO

bares
menino dA tAbuA
Av. MAGID SIMÃO TRAD, 1145
(16) 3441-5850
TERÇA A DOMINGO

milWAukee AmericAn bAr
Av. DR FRANCISCO jUNQUEIRA, 2849
(16) 3289-6069
TERÇA A DOMINGO

noronhA Alto AstrAl
Av. CEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 535
(16) 3329-2377
TERÇA A DOMINGO

o linguiceiro
R. DANIEL KUjASwHY, 599
(16) 3421-6682
TERÇA A SáBADO 

os cApirA countrY bAr
Av. ANTONIO E HELENA zERRENER, 1277
(16) 3963-1397
TERÇA A DOMINGO

otello
R. MAL. DEODORO, 2180 
(16) 3237-1020
TERÇA A SáBADO 

pinguim choperiA
R. GENERAL OSÓRIO, 389
(16) 3610-8258
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3623-0159
TODOS OS DIAS

pitel
R. FLORENCIO DE ABREU, 1779
(16) 3941-1714
TERÇA A DOMINGO

point sp 330
R. PASCHOAL BARDARO, 1536
(16) 3103-0350
TERÇA A DOMINGO

privAte beer
SHOPPING IGUATEMI
TODOS OS DIAS

rumbA
R. PROF. MARIO ROxO, 248 
(16) 3289-0604
SEGUNDA A SáBADO

Kauai

bares

sAlz
Av. ITATIAIA. 1415
(16)3442-9242
TERÇA A DOMINGO

sAntA therezinhA
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3904-3665
TODOS OS DIAS

Salz

Sta Therezinha
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sem fronteirAs
R. AMÉRICO BRASILIENSE, 1193
(16) 3941-3421
TERÇA A SáBADO 

sindicAto bAr & co
Av. INDEPENDÊNCIA, 617
(16) 98813-6880
QUARTA A DOMINGO 

bares

spAder bAr
R. HUMAITá, 80
(16) 3101-5410
TERÇA A SáBADO 

spettus bAr
Av. LUIz GALvÃO CÉSAR, 1695
(16) 3442-1805
TERÇA A DOMINGO

Sem Fronteiras
Foto: Carol Koff

vila Dionisio
Foto: Eric Mem

cafeterias
A únicA
R. SÃO SEBASTIÃO, 465
TODOS OS DIAS

AlArcon
R. HORTÊNCIO MENDONÇA RIBEIRAO, 467
(16) 3623-5835
TERÇA A SáBADO

be & so cAfé
R. vISC. DE INHAÚMA, 463
(16) 3103-5204
SEGUNDA A SáBADO

AbrAçAço
R. ALTINO ARANTES, 1173
(16) 3103-5204
SEGUNDA A SáBADO

cAfé & sAbores
R. AMÉRICO BRASILIENSE, 306
(16) 98120-0867
SEGUNDA A SáBADO

cAfeteriA Altinópolis
R. SÃO SEBASTIÃO, 889
(16) 3636-3165
SEGUNDA A SáBADO

d.o.c cAfé
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 2102-7407
TODOS OS DIAS

despertAr
R. PEDRO PEGORAGO, 285
(16)38786-0886
SEGUNDA A SExTA

d´itáliA
R. CHILE, 1125
(16) 3442-6794
SEGUNDA A SáBADO

grAssY spAzio cAffe
R. CLEMENTE FERREIRA, 945
(16) 3877-0050
SEGUNDA A SáBADO

mAis um copo de cAfé
R. GARIBALDI, 1970
(16) 3325-5158
SEGUNDA A SáBADO

mArê cAfé
R. ELISEU GUILHERME, 235
(16) 3941-3502
SEGUNDA A SáBADO

mocAfé
R. SÃO jOSÉ, 944
(16) 3941-6990
SEGUNDA A SáBADO

bares
tocA do urso
RODOvIA ANHANGUERA, KM 308,3 (5,70 KM)
(16) 3632-0007
QUARTA A DOMINGO

trem cAipirA
R. HEITOR CHIARELLO, 883
(16) 3620-1774
SEGUNDA A SáBADO

tiA nenA
R GUAPORÉ, ESQUINA COM A R TAjUÇU 
SEGUNDA A SáBADO

vAnguArdA
R. AMADEU AMARAL, 1081
(16) 3234-7144
TERÇA A SáBADO 

villA 016 gAstrobAr
Av. GIUSEPPE CILENTO 2031 
(16) 3442-3212
TERÇA A DOMINGO

vilA dionísio
R. ELISEU GUILHERME, 567
(16) 3610-7416
TERÇA A DOMINGO
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Grassy

oh! cAfés
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3913-2938
TODOS OS DIAS

petit cAke
R. PASCHOAL BARDARO, 1425
(16) 3289-2077
TERÇA A DOMINGO

petit empAnAdAs
R. CHILE, 1529
(16) 3911-8017
TODOS OS DIAS

roYAl coffee shop
Av. MARIA DE jESUS CONDEIxA, 600 Lj 13
(16) 3325-9519
SEGUNDA A SáBADO

cafeterias
stArbucks
RIBEIRÃOSHOPPING
SHOPPING IGUATEMI
TODOS OS DIAS

uWA cAfé & vinho
R. GALILEU GALILEI, 1685
(16) 3442-9012
SEGUNDA A SáBADO

urbAn
R. SÃO jOSÉ, 1253
(16) 3904-2432
SEGUNDA A SáBADO

confei-
tarias

A prediletA
Av. jOÃO FIUSA, 1400
(16) 3637-0450
R. CAMILO DE MATTOS, 1290
(16) 3632-0969
TODOS OS DIAS

desejo e sAbor
Av. ANTÔNIO DIEDERICHSEN, 523
(16) 3911-1414
SEGUNDA A SáBADO

joão brigAdeiro
R. ALTINO ARANTES, 1531
(16) 3442-4323
SEGUNDA A SáBADO

le bonbon
R. jOÃO PENTEADO, 2560
(16) 3623-7695
SEGUNDA A SáBADO

le sofiAh
Av. jOÃO FIÚSA, 1363
(16) 3967-6282
SEGUNDA A SáBADO

mArinA mAgAlhães doces
R. jOÃO GODY, 466
(16) 3969-6612
SEGUNDA A SáBADO

pAsticceriA borelli
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3237-5007
TODOS OS DIAS

premium chocolAtes
Av. EDUARDO LOPES DA SILvA, 130 L 1I
(16) 3442-1746
SEGUNDA A SáBADO

rei do pudim
R. vICENTE DE CARvALHO, 1312
(16) 3514-4662
SEGUNDA A SáBADO

requinte
R. NABUCO DE ARAÚjO, 223
(16) 3637-7855
SEGUNDA A SáBADO

ritA brigAdeiro
R. DO PROFESSOR, 825
(16) 3021-5602
SEGUNDA A SáBADO

sAgu do tito
Av. INDEPENDÊNCIA, 155
(16) 3877-3030
SEGUNDA A SáBADO
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confei-
tarias

senhorA formigA
R. CERQUEIRA CESAR, 567
(16) 3446-7494
SEGUNDA A SáBADO

sodiê
R. vISC. DE INHAÚMA, 1583
(16) 3632-5099
Av. SAUDADE, 930
(16) 3961-2777
R. INáCIO LUÍz PINTO, 512
(16) 3623-2340
TODOS OS DIAS

empó-
rios

ArmAzém gerAl
Av. INDEPENDÊNCIA, 1531
(16) 3234-7725
TODOS OS DIAS

ArmAzém light
NOvO MERCADÃO
(16) 3237-5838
TODOS OS DIAS

ArmAzém orgânico
R. MARECHAL RONDON, 71
(16) 3289-8307
TODOS OS DIAS

cAsA 55
R. wLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1845
(16) 3620-6710
TERÇA A DOMINGO

cAsA di tullio
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2595
(16) 3610-4249

cAsA mediterrâneA
Av. CORONEL FERREIRA LEITE, 1470
(16) 3515-9335
TERÇA A DOMINGO

cAsA tuA empório
Av. UBIRAjARA DE SOUzA ROxO, 345
(16) 3972-3878
TODOS OS DIAS

cAbAnA cAipirA cAchAçAriA
Av. PORTUGAL, 84
(16) 99138-0089
SEGUNDA A SáBADO

chef di sério
R. vISCONDE DE ABAETÉ, 919
(16) 3621-1800
SEGUNDA A SáBADO

di luccA
R. CAMILO DE MATTOS, 1100
(16) 99199-3099
SEGUNDA A SáBADO

empório cAstelo
Av. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 210
(16) 3237-0422
TODOS OS DIAS

empório dA pApinhA
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 1083
(16) 99219-2654
SEGUNDA A SáBADO

empório dAmAsco
R. CMTE. MARCONDES SALGADO, 1137
(16) 3636-7969
TODOS OS DIAS

empório do feijoAdA
Av. ANTÔNIO DIEDERICHSEN, 625
(16) 3620-1749
SEGUNDA A SáBADO

empório tArtufo
R jOÃO PENTEADO, 1603
(16) 3878-0880
TODOS OS DIAS

empório toscAnA
Av. ANHANGUERA, 1087
(16) 3235-5779
TODOS OS DIAS

emporium do queijo
NOvO MERCADÃO
(16) 3237-9767
TODOS OS DIAS

emporium fiusA
Av. PROF. jOÃO FIÚSA, 1856
(16) 3329-9880
TODOS OS DIAS

fAmiliAre
Av. NOvE DE jULHO, 298 
Av. wLADIMIR MEIRELLES, 1755
(16) 3514-8121
TODOS OS DIAS

fit house rp
R. CAMILO DE MATTOS, 1779
(16) 3967-5941
SEGUNDA A SáBADO

empó-
rios

gomo ArtesAnAl
Av. SANTA LUzIA, 211
(16) 3904-2764
SEGUNDA A SáBADO

in nAturA rp
Av. INDEPENDÊNCIA, 3840
(16) 3442-8687
SEGUNDA A SExTA

ponto nAturAl
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2132
(16) 3442-3565
SEGUNDA A SáBADO

livre e leve
R. ELISEU GUILHERME, 1287
(16) 3625-4213
SEGUNDA A SExTA
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1536
(16) 3625-4213
SEGUNDA A SáBADO
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empó-
rios

mundo verde
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3902-1286
TODOS OS DIAS
Av. NOvE DE jULHO, 673
(16) 3325-3900
Av. PRESIDENTE vARGAS, 965
(16) 3610-9971
SEGUNDA A SáBADO

museu dA gulA
Av. PROF. jOÃO FIÚSA, 1436 
(16) 3602-5640
TODOS OS DIAS

nApolitAnA mAssAs
R. HENRIQUE DUMONT, 523 
(16) 3610-9966
TODOS OS DIAS

o pAstifício
R PLATINA, 318 
(16) 3013-2378
TODOS OS DIAS

quAttree
R. PASCHOAL BARDARO, 1666
(16) 3325-4276
SEGUNDA A SáBADO

rAízes do queijo
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1528
(16) 99734-8974
SEGUNDA A SáBADO 

sAbor de fAmíliA
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1528
(16) 99734-8974
SEGUNDA A SáBADO

vendinhA cAipirA
Av. jOÃO FIUSA, 1404
(16) 3325-8029
TODOS OS DIAS 

vero gAstronomiA funcionAl
R. jOAO PENTEADO, 2640
(16) 3329-0818
SEGUNDA A SáBADO

viA sAnté
R. NÉLIO GUIMARAES, 204
 (16) 3019-4442
SEGUNDA A SáBADO

unA gAstronomiA
Av. ITATIAIA, 1077
 (16) 3102-7589
TODOS OS DIAS 

hambur-
guerias
bendito burger
R. CONDE AFONSO CELSO, 1114
(16) 3442-3403
TODOS OS DIAS

broto burger
R. NELIO GUIMARÃES, 1470
(16) 3623-5600
TERÇA A DOMINGO

btt
Av ANTONIO DIEDERICHSEN, 421
Av. INDEPENDÊNCIA, 1680
(16) 3621-3866
TODOS OS DIAS

burdog lAnches
R NITEROI, 560
(16) 3446-5453
TODOS OS DIAS

burger joint nY
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3102-9267
TODOS OS DIAS

estAção hAmburguer
Av. TREzE DE MAIO, 1089
(16) 3325-8558
TODOS OS DIAS

jAkA
Av. PROF. jOÃO FIÚSA, 1302
(16) 3516-7878
TODOS OS DIAS

hambur-
guerias
johnnY rockets
SHOPPING IGUATEMI
TODOS OS DIAS

koW burger
Av. PROF. jOÃO FIÚSA, 1749
(16) 3234-7495
TERÇA A DOMINGO

lAgoA burger
R. ESPÍRITO SANTO, 1324
(16) 3966-1235
TODOS OS DIAS

mAdero
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3902-1288
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 3103-3001
TODOS OS DIAS

mAfiosA comidA de ruA
R. vER. ANTONIO NOGUEIRA DE OLIvEIRA, 744
(16) 99727-7039
QUARTA A DOMINGO

mAu mAu
R. vISC. DE INHAÚMA, 1434
(16) 3632-8282
TODOS OS DIAS

nosso burger
Av. NOvE DE jULHO, 2231
(16) 3625-8785
TODOS OS DIAS

novo´s burgers
R . vISCONDE DE INHAUMA, 174
(16) 3101-4693
SEGUNDA A SáBADO

quinteiro´s lAnches
R. CAvALHEIRO PEDRO SAPORITI, 21
(16) 3627-6742
SEGUNDA A SáBADO

serjão lAnches
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1259
(16) 3635-0315
TODOS OS DIAS
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skinão
R. DOUTOR PAULO BARRA, 614 
(16) 3620-3527
TODOS OS DIAS

super 8
R. DOUTOR PAULO BARRA, 614 
(16) 3620-3527
TODOS OS DIAS

the blAck bulldog
R. SETE DE SETEMBRO, 2010 
(16) 3911-9507
TERÇA A DOMINGO

hambur-
guerias

the fifties
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3620-3441
TODOS OS DIAS

toninho lAnches
R. jOÃO FERRACINI, 124
(16) 3797-3536
QUINTA A SáBADO

xis
R. SÃO SEBASTIÃO, 753

padarias
bellA luziA
Av. PORTUGAL, 964
(16) 3623-8732
TODOS OS DIAS

bellA cittá
Av. áUREA APARECIDA BRAGHETO MACHADO, 131
(16) 3623-9679
TODOS OS DIAS

brAghetto pAnificAdorA
R. DOMINGOS PADOvAN, 839
(16) 3627-6365
TODOS OS DIAS

citY pão
Av. AUREA APARECIDA BRAGHETO MACHADO, 131
(16) 3913-1800
TODOS OS DIAS

crispim pAdAriA
R. FLORÊNCIO DE ABREU, 1158
(16) 3625-1821
TODOS OS DIAS

dA integrAle pães
integrAis ArtesAnAis
Av. CARAMURU
(16) 99784-5411
SEGUNDA A SáBADO

dioredo pAdAriA
R. SANTA CATARINA, 580
(16) 3630-4433
TODOS OS DIAS

donnA fiucA
R. DO PROFESSOR, 667
(16) 3235-6006
TODOS OS DIAS

elite
Av. LIDIA LATUFE SALOMÃO, 525
(16) 3904-5115
TODOS OS DIAS

pAni
R. GALILEU GALILEI, 1086
(16) 3101-7195
SEGUNDA A SáBADO

pAnificAdorA jArdim pAulistA
R. HENRIQUE DUMONT, 593
(16) 3635-7596
TODOS OS DIAS

pAnificAdorA nossA
senhorA ApArecidA
R. CONSTITUIÇÃO, 1365
(16) 3630-1464
TODOS OS DIAS

pAnificAdorA villA sucrêe
R. ATIBAIA, 369
(16) 3877-2610
TODOS OS DIAS

padarias

pAnificAdorA pAnini
Av. INDEPENDÊNCIA, 2886
(16) 3621-9188
TODOS OS DIAS

sAn bruno´s rotisserie doceriA 
R. ELISEU GUILHERME, 611
(16) 3931-2811
TODOS OS DIAS

vilA sul pães & doces
Av. HERáCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 1175
(16) 3075-5040
TODOS OS DIAS

villA reis pAdAriA
R. jOÃO NUTTI, 2247
(16) 3877-4341
TODOS OS DIAS

Pani
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pizzarias
Ateliê dA pizzA
R. jOÃO jOSÉ RODRIGUES DE MORAIS, 453
(16) 3916-1990
TODOS OS DIAS

bellA cApri
Av. PRESIDENTE vARGAS, 1321
(16) 3911-9090
Av. TREzE DE MAIO, 932
(16) 3911-9090
Av  jOÃO FIUSA, 535
(16) 3911-9090
TODOS OS DIAS

bellA dorA
R. RUI BARBOSA, 696
(16) 3941-4800
R. DO PROFESSOR, 933
(16) 3620-2525
TODOS OS DIAS

cApo donnA
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 3102-9270
TODOS OS DIAS

divinA comédiA
PRAÇA ROTARY CLUB, 205
(16) 3916-4050
TERÇA A DOMINGO

domino´s
Av. PRESIDENTE vARGAS, 685
(16) 3101-0001
TODOS OS DIAS

fAmosA pizzA
Av. wLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1466
(16) 3911-8888
TODOS OS DIAS

frAtelli pizzA bAr
R. MAGDA PERONA FROSSARD, 570 
(16) 3911-3012
TODOS OS DIAS

lA forneriA
R. jOÃO GODOY, 518
(16) 3620-1369
QUARTA À SEGUNDA

lA vechiA villA
Av. DO CAFÉ, 1545
(16) 3633-0404
TERÇA A DOMINGO

mAriA levA
Av. INDEPENDÊNCIA, 484 
(16) 3442-5222
QUARTA À SEGUNDA

pellegrinos
Av. MONTEIRO LOBATO, 1066
(16) 3011-2566
Av. DO CAFÉ, 688
(16) 3904-9000
R. CAvALHEIRO TORQUATO RIzzI, 1097
(16) 3623-3974
TERÇA A DOMINGO

La Forneria

pizzA hut
Av. INDEPENDÊNCIA, 2609
RIBEIRÃOSHOPPING
TODOS OS DIAS

pizzA pAn
NOvO SHOPPING
(16) 3965-2747
TODOS OS DIAS

pizzAriA ribeirão
R. INáCIO LUIz PINTO, 245
(16) 3623-2216
TODOS OS DIAS

primA clAsse
R. BRáS OLAIA ACOSTA, 1890
(16) 3877-8855
TODOS OS DIAS

senhorA pizzA
Av. ENG. jOSÉ HERBET FALEIROS, 230 
(16) 3629-5055
TODOS OS DIAS

studio dA pizzA
R. SETE DE SETEMBRO, 1851 
(16) 3877-3888
TERÇA A DOMINGO

verAce
R. ALFREDO BENzONI, 61
(16) 3441-1102
TERÇA A DOMINGO

viA luce
Av. SANTA LUzIA, 100 
(16) 3625-2530
TODOS OS DIAS

zio totó
Av. ANTÔNIO DIEDERICHSEN, 728 
(16) 3623-0419
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 1185 
(16) 3623-3377
R. MARECHAL DEODORO, 1264
(16) 3636-5415
TERÇA A DOMINGO

pizzarias
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restau-
rantes

Árabe
Aref kebAbs
R. ALTINO ARANTES, 1233
(16) 3441-1222
TODOS OS DIAS

cAsA dAmAsco
Av. PORTUGAL, 2670
(16) 3442-4244
TERÇA A DOMINGO

h2 chopp cozinhA árAbe
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3902-1166
TODOS OS DIAS

mAbruk
R. CERQUEIRA CESAR, 1556 
(16) 3636-2280
TODOS OS DIAS

AlAmedA 79
NOvO MERCADÃO
(16) 3620-6948
TODOS OS DIAS

bAr do nelson
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1313
(16) 3636-2006
TODOS OS DIAS

boAli
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3913-4725
TODOS OS DIAS

cAntinA 605
R. AMADOR BUENO, 593
(16) 3610-2446
TODOS OS DIAS

cAfé fiusA
FIUSA CENTER
(16) 3441-5703
TERÇA A SáBADO

coco bAmbu
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3904-3737
TODOS OS DIAS

comendAdor gourmet
R. PASCHOAL BARDARO, 1176
(16) 3235-0113
SEGUNDA A SáBADO

compottA
R. PASCHOAL BARDARO, 2266
(16) 3965-4515
TERÇA A DOMINGO

costelAriA 1212
Av. CAFÉ, 1010 
 (16) 3633-1212
TERÇA A DOMINGO

curvA de rio
R. PASCHOAL BARDARO, 50
(16) 3623-6033
TERÇA A DOMINGO

donA sudAriA
Av. BRAz OLAIA ACOSTA, 400
(16) 3234-3235
SEGUNDA A SáBADO

mundo árAbe
Av. INDEPENDÊNCIA, 991
(16) 3325-2580
TODOS OS DIAS

rAbeh
NOvO SHOPPING
(16) 3878-0898
TODOS OS DIAS

tendA árAbe
R. GUIMARÃES PASSOS, 325 
(16) 3636-0111
SEGUNDA A SáBADO

Brasileiro
restAurAnte dA fAzendinhA
MARGINAL ROD ANHANGUERA KM 316
(16) 3628-1468
TODOS OS DIAS

Mabruk
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epicuristA
Av. DR. FRANCISCO jUNQUEIRA, 3280
(16) 3632-4616
TODOS OS DIAS

espAço floriAno
R. FLORIANO PEIxOTO, 2164
(16) 3235-1881
SEGUNDA A SáBADO

grill do jAcAré
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1370
(16) 3911-5244
TODOS OS DIAS

hArAs restAurAnte m. leão
ROD CANDIDO PORTINARI, KM 327
(16) 98219-0004
TODOS OS DIAS 

ilhA do peixe
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 690
(16) 3916-4181
TODOS OS DIAS

lAurA´s
Av. NOvE DE jULHO, 37
(16) 3610-5958
TODOS OS DIAS

mAriA quicA
R. INáCIO LUIz PINTO, 474
(16) 3621-3837
SEGUNDA A SáBADO

mAtuto
RODOvIA ANHANGUERA, KM 299, S/N
(16) 99641-4747
QUINTA A SáBADO

mousse cAke
PRAÇA BOAvENTURA FERREIRA DA ROSA
(16) 3623-2234
R. jOÃO PENTEADO, 1481
(16) 3931-4598
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 3632-2433
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3902-1105
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3913-3760
TODOS OS DIAS
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2060
(16) 3235-4808
TERÇA A DOMINGO 

peixe frito & ciA
R. LAFAIETE, 1350
(16) 3636-7310
TODOS OS DIAS

Chinesa
chinA in box
R. QUINTINO BOCAIUvA, 694
(16) 3632-5500
TODOS OS DIAS

drAgão do bosque
R. CAPITAO SALOMÃO, 1707
(16) 3632-8336
TODOS OS DIAS

pequim
R. jOÃO PENTEADO, 1503
(16) 3103-9215
TERÇA A DOMINGO

Picanha
picAnhA novA AliAnçA
Av. BRAz OLAIA ACOSTA, 2090
(16) 3441-3841
TODOS OS DIAS

picAnhA fAtiAdA grill
Av. PRESIDENTE vARGAS, 2185
(16) 3620-6268
TODOS OS DIAS 

Matuto

restau-
rantes

restau-
rantes
picAnhA dA fiusA
R. CAP. ADÉLMIO NORBERTO DA SILvA, 230
(16) 3911-6838
TODOS OS DIAS

picAnhA irAjá
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 15610
(16) 3636-2520
TODOS OS DIAS

picAnhA & ciA
Av. PRESIDENTE vARGAS, 1332
(16) 3620-2280
TODOS OS DIAS

rei dA picAnhA
Av. MAURILIO BIAGI, 852
(16) 3916-2829
TODOS OS DIAS

cAntinA dA picAnhA
Av. ALzIRA COUTO MACHADO, 120
(16) 3235-0615
TODOS OS DIAS

picAnhA dA leão
Av. LEÃO xIII, 331
(16) 3329-4919
TODOS OS DIAS

gAlpão dA picAnhA
Av. CAFÉ, 1270
(16) 3630-6427
TODOS OS DIAS

Churrascaria
AltA brAsA
Av. ANTONIO DIEDERICHSEN, 835
(16) 3623-6400
TERÇA A DOMINGO

Ancho premium
Av. PROFESSOR jOÃO FIUSA, 2040
(16) 3610-9372
TERÇA A DOMINGO
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cAbAnA
PRAÇA BOAvENTURA FERREIRA DA ROSA, 218
(16) 3289-6446
TERÇA A DOMINGO 
RIBEIRÃOSHOPPING
TODOS OS DIAS

coxilhA dos pAmpAs
Av. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1870
(16) 3629-6017
TODOS OS DIAS

tertulhA
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 1156
(16) 3621-7691
TODOS OS DIAS

cupim dA treze
Av. TREzE DE MAIO, 1455
(16) 3618-2153
TODOS OS DIAS

estânciA
Av. PRES. vARGAS, 1100
(16) 3911-9513
TODOS OS DIAS

grAn steAk
Av. ITATIAIA, 1435
(16) 3911-9009
TERÇA A DOMINGO

moinho's grill
Av. ALICE DE MOURA BRAGHETO, 76
(16) 3446-4440
TERÇA A DOMINGO

outbAck
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3911-2222
TODOS OS DIAS

tennessee steAk house
Av. wLADIMIR MEIRELES FERREIRA, 845
(16) 3234-9571
TODOS OS DIAS

recAnto grill
Av. HERáCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 1310
(16) 3075-5060
TERÇA A DOMINGO

steAk store
Av. PRESIDENTE vARGAS, 2181
(16) 3235-9260
TODOS OS DIAS

zebu
Av. TREzE DE MAIO, 1140 
(16) 3624-0626
TODOS OS DIAS

Delivery
ArAbiAn esfihAs premium
Av. ARNALDO vITALIANO, 881
(16) 3043-5811
TODOS OS DIAS

dom Alecrim
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 855
(16) 3237-2311
SEGUNDA A SáBADO

fit house
R. CAMILO DE MATTOS, 1779
(16) 3967-5941
SEGUNDA A SáBADO

Gran Steak

restau-
rantes

mimo de vó
R. PASCHOAL BARDARO, 1236
(16) 3237-6557
SEGUNDA A SáBADO

the chicken
Av. jOÃO FIUSA, 385
(16) 3236-6151
Av. DO CAFÉ, 1212
(16) 3103-7225
TODOS OS DIAS

tiA olgA
R. DO PROFESSOR, 61
(16) 3913-4332
SEGUNDA A SáBADO

tripoli
R. SÃO SEBASTIÃO, 791
(16) 3237-9100
SEGUNDA A SáBADO

Espanhola
sAlAmAndrA
R. SÃO jOSÉ, 839
(16) 3021-6322
TERÇA A DOMINGO

Francesa
flor de sAl
Av. wLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1460
(16) 3421-4963
TODOS OS DIAS

l'entrecote pAris
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2185 
(16) 3421-9488
TERÇA A DOMINGO

le petit bistro
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1116 
(16) 3911-4700
TERÇA A DOMINGO

11 3647 9211
mbee.com.br `

restau-
rantes
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Havaiana
AlohA ni hAo
SHOPPING IGUATEMI
(16) 99630-7272
TODOS OS DIAS

Indiana
lotus sWeet spice
(16) 99792-0898
SEGUNDA A SáBADO

Italiana
Amici
R. OLAvO BILAC, 1280
(16) 3235-9610
QUARTA A DOMINGO

bello trAttoriA
R. BERNARDO ALvES PEREIRA, 92
(16) 3610-4249
QUARTA A DOMINGO

cAntinA bellA siciliA
Av. INDEPENDÊNCIA, 294
(16) 3610-7466
TERÇA A DOMINGO

lA cucinA di tullio
Av. DIEDERISCHSEN, 485
(16) 3623-6361
TODOS OS DIAS

lA mAduninA
R. DOUTOR PAULO BARRA, 537
(16) 3916-1248
QUARTA A DOMINGO

mAremonti
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3913-3680
TODOS OS DIAS

pecorino
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 3102-9224
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3102-9242
TODOS OS DIAS

vApiAno
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2331 
(16) 3620-8040
TODOS OS DIAS

Mexicana
si seÑor
RIBEIRÃOSHOPPING 
(16) 3637-3867
TODOS OS DIAS

uepA mexico grill
SHOPPING SANTA ÚRSULA
(16) 3325-8466
TODOS OS DIAS

Japonesa
Anshin
Av. ITATIAIA, 522
(16) 3236-7390
SEGUNDA A SáBADO

gion
R. jULIO PRESTES, 1045
(16) 3621-2218
SEGUNDA A SáBADO

hArmonY prime
R. SETE DE SETEMBRO,1666
(16) 3621-3100
TODOS OS DIAS

isAkAYA
R. ELISEU GUILHERME, 495
(16) 3941-1161
SEGUNDA A SáBADO

jApA 016
R. SETE DE SETEMBRO,1745
(16) 3421-8910
TODOS OS DIAS

keeki
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3620-2318
TODOS OS DIAS

kibou
R. GARIBALDI, 1561
(16) 3514-0426
TERÇA A DOMINGO

restau-
rantes

kYodAi
R. CAvALHEIRO TORQUATO RIzzI, 1295
(16) 3916-1096
TERÇA A DOMINGO 

mAtsui
R. ELISEU GUILHERME, 570
(16) 3234-6029
TODOS OS DIAS

mirAi
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3904-3527
NOvO SHOPPING
(16) 3625-0022
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3911-3941
TODOS OS DIAS
R. ONDIBECTE SILvEIRA, 293
(16) 3624-0530
TERÇA A DOMINGO

murAcA sAn
Av. DO CAFÉ, 562
(16) 3877-0252
SEGUNDA A SáBADO

musAshi mix
R. NITERÓI, 949
(16) 3878-0969
TERÇA A DOMINGO 

nAtsumi
Av. wLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1565
(16) 3441-0643
TODOS OS DIAS

nAkAYoshi
FIUSA CENTER
(16) 3102-5551
TODOS OS DIAS

Mirai

restau-
rantes
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nintAi
R. CAMILO DE MATTOS, 1637
(16) 3618-6422
TERÇA A DOMINGO

no jApA
R. SETE DE SETEMBRO, 1745
(16) 3623-8607
TERÇA A DOMINGO

ohAYo
PRAÇA jOSÉ FRANCISCO jUCATELLI, 25
(16) 3877-8090
TODOS OS DIAS

oishi
R. ELISEU GUILHERME, 825
(16) 3877-8090
TODOS OS DIAS

peixinho orientAl
R. LUIz BARRETO, 306
(16) 3610-7132
SEGUNDA A SáBADO

sAikoo
R. PASCHOAL BARDARO, 1266
(16) 3916-9550
TERÇA A DOMINGO

sAtô
R. CERQUEIRA CESAR, 1576
(16) 3441-8001
TODOS OS DIAS

shogá holl
R. CONDE AFONSO CELSO, 1405
(16) 3620-0094
TODOS OS DIAS

shoubAi
R. GARIBALDI, 1472
(16) 3329-2931
TODOS OS DIAS

sr shitAke
Av. DO CAFÉ, 785
(16) 3902-3026
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1231
(16) 3635-4775
TERÇA A DOMINGO
Av. SENADOR CÉSAR vERGUEIRO, 780
(16) 3916-2873
TODOS OS DIAS

sr. pescAdo peixAriA
e frutos do mAr
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1532
(16) 3442-4131
Av. DO CAFÉ, 759
(16) 3442-8028
TODOS OS DIAS

sushizen
Av. PORTUGAL, 237
(16) 3632-1523
SEGUNDA A SáBADO

tAzune sushi
R. RIO MARONE, 911
(16) 99116-9838
SEGUNDA A SáBADO

tokYo YA
Av. NOvE DE jULHO, 1184
(16) 3421-3330
TODOS OS DIAS

umAi
Av. INDEPENDÊNCIA, 511
(16) 3904-2884
SEGUNDA A SáBADO

restau-
rantes

YAtAi
Av. INDEPENDÊNCIA, 511
(16) 3904-2884
SEGUNDA A SáBADO

YAkin
R. CHILE, 1293
(16) 3102-1313
TERÇA A DOMINGO
Av. ENG. jOSÉ HERBET FALEIROS, 270
(16) 3236-3313
QUARTA À SEGUNDA

Yuujou
R. THOMAz NOGUEIRA GAIA, 1174
(16) 3515-2250
TERÇA A DOMINGO

Portuguesa
viAnA do cAstelo
R. PROFESSOR FELISBERTO ALMADA, 593
BONFIM PAULISTA
(16) 3972-2131
QUARTA A DOMINGO

Vegetariano
eden
R. CAMPOS SALLES, 542
(16) 3632-2720
TERÇA A DOMINGO

mi le
R. CMTE MARCONDES SALGADO, 735
(16) 3043-7496
SEGUNDA A SáBADO

nAturAlíssimo
R. DR jOÃO GOMES ROCHA, 711
(16) 3421-8890
SEGUNDA A SáBADO

ron qiAl
R. CMTE MARCONDES SALGADO, 1466
(16) 3632-7590
SEGUNDA A SáBADO

Saudável
borAgó
Av. PRESIDENTE vARGAS, 101
(16) 3325-1444
TODOS OS DIAS

club life to go
Av. PRESIDENTE vARGAS, 1017
(16) 3620-2200
SEGUNDA A SáBADO

le verde
R. MARIANO PEDROSO DE ALMEIDA, 300
(16) 3325-4065
SEGUNDA A SáBADO

mercAtino
R. PASCHOAL BARDARO, 1466
(16) 3235-2305
SEGUNDA A SáBADO

mundo fitness gourmet
R. ANTONIO PAGANO, 97
(16) 3421-5555
SEGUNDA A SáBADO

pé de AçAí
Av. ANTONIO DIEDERICHSEN, 1011
(16) 3913-4288
TODOS OS DIAS

restau-
rantes
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sAnté
R. CAMILO DE MATTOS, 1948
(16) 3101-7417
SEGUNDA A SáBADO

une
R. PASCHOAL BARDARO, 1385
(16) 3101-7008
SEGUNDA A SáBADO

vArAndA orgânicA
Av. ANHANGUERA, 1185
(16) 3620-6098
TERÇA A DOMINGO

Restaurantes em hotéis
mont blAnc premium
R. MAURILIO BIAGI, 1587
(16) 3516-6000
TODOS OS DIAS

mercure
Av. wLADIMIR MEIRELES FERREIRA, 1465 
(16) 332-39800
TODOS OS DIAS

sAnto emiliAno
Av. DR. jOSÉ CESáRIO MONTEIRO DA SILvA FILHO, 150
(16) 3512-6130
TODOS OS DIAS

streAm pAlAce - AthenAs
R. GENERAL OSÓRIO, 850
(16) 3977-3939
SEGUNDA A SáBADO

sorve-
terias

bAccio di lAte
RIBEIRÃOSHOPPING
(16) 3102-9223
TODOS OS DIAS

ben & jerrY´s
RIBEIRÃOSHOPPING
TODOS OS DIAS

ciA dAs pAletAs
SHOPPING IGUATEMI
TODOS OS DIAS

varanda Orgânica

restau-
rantes

sorve-
terias

cremoso
Av. jOSÉ ADOLFO BIANCO MOLINA, 2311
(16) 3911-8093
TODOS OS DIAS

d´frutA picoleteriA
R. GOIAS, 1734
(16) 3612-2370
TODOS OS DIAS

dA chile
R. CHILE, 1531
(16) 3637-5490
TODOS OS DIAS

fAmigliA pedicini
gelAto ArtigiAnAle
Av. INDEPENDÊNCIA, 2345
(16) 3911-9720
TERÇA A DOMINGO

flocomelloW
Av. TREzE DE MAIO, 873
(16) 3967-1364
TODOS OS DIAS

freddo
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3913-2968
TODOS OS DIAS

gelAto borelli
FIUSA CENTER
(16) 3237-5007
TODOS OS DIAS

gelAto di chApA
R. SÃO jOSÉ, 810
TERÇA A DOMINGO

gerAldo
Av. SAUDADE, 901
(16) 3961-1681
R. GUIANA INGLESA, 683
(16) 3628-5364
TODOS OS DIAS

ice bY nice
SHOPPING IGUATEMI
NOvO SHOPPING
(16) 3442-1138
TODOS OS DIAS

ice creAmY
SHOPPING IGUATEMI 
(16) 3336-0436
TODOS OS DIAS

jô
R. ALvARES CABRAL, 832
(16) 3625-2809
R. vISCONDE DE INHAUMA, 600
(16) 3931-2221
R. FLORIANO PEIxOTO, 547
(16) 3635-0660
TODOS OS DIAS

leccAturA
R. MARECHAL DEODORO, 1320
(16) 4141-3383
TODOS OS DIAS

Borelli



9190

sorve-
terias

los pAleteiros
SHOPPING IGUATEMI
TODOS OS DIAS

oggi sorvetes
Av. INDEPENDÊNCIA, 530
(16) 3610-5779
TODOS OS DIAS

puro gelAto
NOvO MERCADÃO
(16) 3610-5779
SHOPPING IGUATEMI
(16) 3325-0803
TODOS OS DIAS

rigone
R. ITARARÉ, 663 
(16) 3624-9729
TODOS OS DIAS

sWeet shAke
SHOPPING IGUATEMI
(16) 98148-6692
TODOS OS DIAS

vAnesA
R. AMÉRICO BRASILIENSE, 1122
(16) 3421-3406
Av. COSTáBILE ROMANO, 2644
(16) 3289-9874
TODOS OS DIAS

zero grAu
R. PRUDENTE DE MORAIS, 608
(16) 3011-5920
TODOS OS DIAS

vinhos
grAnd cru
R. SÃO jOSÉ, 1726
(16) 3632-6110
SEGUNDA A SáBADO 

mercovino
Av. wLADIMIR MEIRELLES FERREIRA, 1845
(16) 3635-5412
SEGUNDA A SáBADO 

enotecA decAnter
R. GALILEU GALILEI, 1700
(16) 3442-5474
SEGUNDA A SáBADO 

World Wine
R. RAUL PEIxOTO, 749
(16) 3931-6008
SEGUNDA A SáBADO 

vin import
R. DOUTOR CARLOS CHAGAS FILHO, 196
(16) 3621-8608
SEGUNDA A SáBADO

cursos
espAço novo shopping
Av. PRESIDENTE KENNEDY, 1500
(16) 3603-2400
EvENTUAL

espAço ribeirãoshopping
Av. CEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 1540
(16) 4003-4134
EvENTUAL

espAço sAntA úrsulA
R. SÃO jOSÉ, 933
(16) 2102-7400
EvENTUAL

club dos chefs
R. DINO MARTINELLI, 329 
(16) 3974-1263
QUINTA A DOMINGO

ArtesAnAto dA gulA
(16) 3443-4379
EvENTUAL

bArão de mAuá
Av. ITATIAIA, 1176
(16) 3602- 6960
SEGUNDA À SExTA

projeto experimentAções
R. vISCONDE DE ABETÉ, 919
(16) 99153-9292
EvENTUAL

escolA de gAstronomiA rp
R. jOÃO PENTEADO, 386
(16) 3289-6049
SEGUNDA A SáBADO 

senAc
R. jOÃO PENTEADO, 386
(16) 3289-6049
SEGUNDA A SáBADO

igA
R. COUTO MAGALHÃES, 190
(16) 3442-5390
SEGUNDA A SáBADO

immAginAre
R. MARECHAL RONDON 236
(16) 3911-8996
SEGUNDA A SáBADO

AspirAnte A chef
(16) 99992-1556
EvENTUAL
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cerve-
jarias

br breW
R. FELISBERTO TAMIÃO, 965 - SERTÃOzINHO
(16) 3524-2362

colorAdo
RODOvIA ANHANGUERA, KM 308,3 (5,70 KM)
(16) 3632-0007
SEGUNDA A SáBADO

experiênciA
PRAÇA RUDOLF STEINER, 22
(16) 99992-4989

lund
Av. BANDEIRANTES, 1605
(16) 3621-5915
SEGUNDA A SáBADO

invictA
Av. CAFÉ, 1881
(16) 3236-1365
SEGUNDA A SáBADO

jops
Av. PRESIDENTE vARGAS, 1050
(16) 3621-0777
TERÇA A DOMINGO

mAltesA
Av. INDEPENDÊNCIA, 3840

prAtinhA
Av. CARAMURU, 515
(16) 3441-1206
SEGUNDA A SáBADO

sp 330
R. UBATUBA, 1257
(16) 3615- 9601

WAlfÄnger
R. CARLOS RIBEIRO DE SOUzA, 115
(16) 3325-3660
TERÇA A DOMINGO

Weird bArrel
R. ALTINO ARANTES, 1854
(16) 3101-5285
TERÇA A DOMINGO

weird Barrel

Pratinha

feiras liv res

v. SeixasAv. Portugal
v. TibérioRua Dois de julho
Campos ElíseosRua Major Rubens vaz
 Q. Facci IIRua ver. Orlando jurca
LagoinhaRua Antônio F. Figueiroa

domingo

Rua visconde do Rio Branco Centro
CentroRua Marcondes Salgado
Campos ElíseosRua Humberto de Campos
j. Presid. MédiceRua Marino Paterlini
j. AnhangueraRua Domingos Padovan

terçA-feirA

v. SeixasRua Olavo Bilac
SumarezinhoRua Bonfim 
Manoel PenaRua Anselmo Marques

v. virgíniaRua Paulo de Frotim

quArtA-feirA

v. TibérioRua Barão do Cotegipe
Campos ElíseosRua Tereza Cristina
j. IrajáRua Paschoal Bardaro
Ribeirão verdeRua Afonso Milena

quintA-feirA

j. PaulistaRua Franca
 Parque RibeirãoRua Dr. Eugênio Casilo
Ribeirão verdeRua Fernando Mendes Garcia

IpirangaRua Bahia

sextA-feirA

Campos ElíseosRua Goiás
v. virgíniaRua josé venâncio
Pq. FlamboyantRua Ant. Ferreira A. Filho
B. PaulistaRua Sete de Setembro
jd. IndependênciaRua Cap. Osório junqueira

sábAdo
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um rolê de 12 horAs de são pAulo

Na bolsa de valores fazia R$3,40. Na temperatura não mais que 
15ºC. Na hora, bem cedo ainda, tava escuro. Embarcamos no 
primeiro voo da Passaredo sentido São Paulo, descemos em 
Guarulhos. Saindo, escolhemos o sistema bruto: pegamos o 
busão lotado e fomos até o ponto quase final. De lá, o sistema 
tech, chamamos o Uber. Fazia tempo desde que acordei e 
precisava de alguns cafés.

Embarcamos em uma viagem de menos de um dia para conhecer 
cafeterias de São Paulo e mostramos as nossas preferidas.

Passamos na Livraria da vila e passaram um chemex. Esse café leve fez companhia para a conversa ligeira. 
Aproveitamos para entrevistar com café, nossa convidada, a nutricionista Marcia Daskal, cuja entrevista está em 
nosso portal. 

comendo 
fora 

livrAriA dA vilA

por bia Amorim

A corrida por São Paulo era por café e bons 
papos. Começamos no pequeno “Por um 
punhado de Dólares”. Chegamos antes mesmo 
das portas abrirem. Com as poltronas liberadas, 
pedimos 2 coados. Na lousa dá para ver que o 
espresso é levado a sério no tamanho, 30ml 
como manda a tradição italiana. Os cafés são 
moídos na hora, de fazendas escolhidas a dedo 
e também de terras próprias. O lugar enche 
mais rápido do que formiga quando vê açúcar 
no chão. Cheira a Centro de SP e notas tostadas 
de manhãs. Comemos nosso misto quente e 
pagamos os cafés. Chama o Uber e toca para 
Pinheiros. 

por um punhAdo de dólAres

Da Marilia zylbersztajn, um pão doce recheado de 
sabores. Especiarias e especialidades embalando 
lembranças e cativando novas memórias afetivas 
em pequenas mordidas delicadas. Difícil é falar o 
nome em voz alta.

Antes de ir embora rumo ao interior, um macchiato 
no Coffee Lab. Meca dos baristas, pomar de tantos 
frutos do mercado. Isabela Raposeiras mantém 
um café com cara de café, apesar de todo sucesso 
e mesas discretas. Observe com atenção e verá 
taças de degustação de cafés especiais espalhados. 
Funcionários bem treinados e um ar delicioso de 
que um dia, mesmo tomando muitos cafés, dura 
pouco. Gringos, turistas e locais dividem mesas.

mAriliA zYlbersztAjn
confeitAriA

coffee lAb

No último voo, voltamos para a terra que um dia já foi rodeada pelos cafezais. 
Dormir pra que, depois de tanto café? Foi rápido.  
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Melhores da internet
veja as matérias mais acessadas do 
www.farofamagazine.com.br

Munidos de um corpo 
de jurados fanático por 
botecagem, fomos atrás 
das melhores coxinhas de 
Ribeirão Preto. Confira o 
ranking com a 6 favoritas 
e prepare-se para provar 
todas.

O reality show Mestre Cervejeiro foi exibido pela Multishow e nós mostramos 
um perfil dos 10 participantes, dos quais 3 são mulheres. Bia Amorim, 
publisher da Farofa, integra o corpo de jurados do programa. 

em buscA dA coxinhA
perfeitA

cervejA nA tevê

O Prato Firmeza - Guia das Quebradas 
de São Paulo, ganhou seu volume 2. 
Este é o resultado do trabalho da escola 
de jornalismo da É Nóis Conteúdo, 
que trouxe à tona preciosidades 
gastronômicas da periferia da capital.

Listamos mais de 130 mulheres que ganharam destaque mais que merecido 
no universo gastronômico. São cozinheiras, chefs, fotógrafas, jornalistas, 
empresárias e escritoras que fazem a diferença no segmento.

Falamos com o Gabriel Castaldini, 
jornalista e idealizador do canal 
Pancada na Cozinha. Depois de 
eliminar 42 quilos, ele passou 
a ensinar receitas com PANC’s 
- Plantas Alimentares Não 
Convencionais. 

comidA boA, tá ligAdo?

As superpoderosAs

plAntAs esquisitinhAs
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ilustração

gerson Watanuki
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Quatro
sabores
incríveis.

Você vai
se apaixonar!

Trouxemos a receita do Moo direto 
da Islândia, do jeitinho que é fabricado 
por lá há gerações. 
Moo é um iogurte dessorado, saboroso 
e diferente de qualquer outro que você já comeu.

iogurtemoo.com.br Iogurte é isso.
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