
BoaMesa Ano IV -nº 157. Ediçãoe textos: FernandaLopes.Diagramação: LucianaRodrigues.E-mail:boamesa@atribuna.com.br

Naondado
fit.Umdosmaiores
sucessosda
LanchoneteMil
Sabores, noCentrode
Santos, éo sucoDetox,
ummixdecouve,
hortelã, gengibre,
linhaça, chia, cenoura
e fruta (R$6,00).
Aproprietária,
LucianaPinheiroSilva,
contaque logocedo
chegaaprepararmaisde trintadeumavez. “Nãoé sópara emagrecer,
éumaquestãodeprocurarumadietamais saudável. E esse sucono
cafédamanhãémuitobom”, explica.
Seguindoessa linha, Luciana criouapanquecaDetox, que levaparaa
horadoalmoçoomesmoconceito. Namassa, ela coloca linhaça,
gengibreeum legumeouverdura, quedáa cor eagreganutrientes.
“Façodebeterraba, couveou cenoura, queéaque temmais saída.
Achoqueaspessoasgostamdacor”. Norecheio, atumcomricota,
queijoou frango.Apessoapodeescolheromolho. “Overmelhoémais
saudável,masaspessoaspedemmaisobranco.”OpreçoéR$9,00a
simpleseR$ 13,00acomsaladaearroz.

SERVIÇO: RUAGENERALCÂMARA, 79, CENTRO, SANTOS. DELIVERY: 3321-7156.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Santé! São infinitas as razões
para que as mulheres sejam
enaltecidas, homenageadas, e,
nós sabemos, perfeitamente.
Na verdade a história, que se
confirma até os presentes dias
revela a luta das mulheres por
igualdade social, política e tra-
balhista,eomêsdemarçoabra-
ça a data para as bem-vindas
homenagens, que penso pode-
riam ocorrer cotidianamente,

e, sem discriminação de gêne-
ro, uma vez que o ideal da vida
é igualdade de valores huma-
nos, independentemente de
qualquer outro fator, seja sexo,
raçaoucredo.
Enfim,aparticipaçãofemini-

na esteve e sempre estará pre-
sente em todos os setores. E no
mundo do vinho não poderia
ser diferente, onde mulheres
comoas vinhateiras, agriculto-

ras,enólogas,sommelieres, jor-
nalistas, degustadoras,
enófilaseconfreirasdeassocia-
ções se destacam na propaga-
ção dessa bebida, que carrega
histórias diferentes, intensas e
maravilhosasemcadarótulo.
A todas essasmulheresdedi-

coopoemacarinhosamentees-
crito por minha filha, que se
dizia inspirada por mim, em
marçode2006:

MULHEREVINHO

Mario Quintana com sua pro-
sa-poética exclamou / Pablo
Neruda, nos versos à Matilde,

celebrou / às uvas e o vento
cantou em todos os cantos /
Nicole-BarbePonsardinconsa-
grou / A mulher e o vinho/
extrema beleza/ a beleza e o
vinho / agradeçamos à nature-
za Ao solo sagrado, às pedras e
às santas raízes dosparreirais /
às uvas no ponto da colheita /
àsmãosmacias, delicadas e se-
letasdessasdeusasqueasesco-
lhem / tamanha maestria /
sem igual nesse parreiral / A
vida deste que é o sangue da
terra / começa com a prepara-
çãodosolo / suaanálise e apre-
ciação vão muito além da de-

gustação/lembremosdaverda-
deiragestação/Sagradaterra/
santa uva/ mães deste menino
/ reina o feminino / e o vinho
triunfa/ Sob esses vinhedos/
Afrodite canta / Dionísio vive
deste respirar / o mais belo vi-
nho, recita o deus: Tem corpo,
estrutura,força,aromasenigmá-
ticos / na boca, é salutar ressal-
tar: veludo vermelho / rubi en-
cantador /Nãoháoque contes-
tar:ovinhoserendeàdelicadeza
eàforçadamulher/eleserevela
/seabre/nosbeija/acolhe,enter-
nece e aconchega / nos esquen-
ta, acalenta e alegra.. / Ele nos

apaixona, seduz e cega! / Tal e
qual um amante, / nos embele-
za, estimula, fortifica / O vinho
anima a vida/ ilumina os cami-
nhos/ invadeasmentes/abreas
portas/ e traz consigo / o amor
maternal /umabênçãodanoite
celestial / um prazer que brilha
comoo sol / espectrode energia
semigual.
Do livro Florilégio de Senti-

dos, deMarcelaGarcia Fonseca
- Santos: Ed. Por mim Mesma
Ltda,2009.
Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

Detox
ALEXSANDERFERRAZ

Mulher e vinho

No próximo domingo será co-
memorado o Dia Internacio-
nal daMulher e, para que esse
dia seja especial para as clien-
tes, alguns restaurantes da re-
giãoprepararamaçõescomdis-
tribuição de brindes, promo-
çõesehomenagens.
As três unidades do Liliana

Pasta Pizza (Brisamar, Pátio
Iporanga ePraiamar) terãoum
prato especial em homenagem
aodia,oRavioliVerdi recheado
de Nozes, Passas e Ricota ao
Gratin ao preço de R$ 21,90.
Haveráaindaaopçãodoraviole
quatroqueijos(R$23,90).
NoBabboAmérico (Av. Ana

Costa, 404, Gonzaga), as mu-

lheres receberão bombons de
cortesia no almoço e no jantar.
Na Cantina Di Lucca (Rua To-
lentino Filgueiras, 80, Gonza-
ga,haverá tambémumpresen-
te surpresa para as clientes que
foremaorestaurante.
NoChinaInBox(RuaTolen-

tino Filgueiras, 54, Gonzaga),
as clientes serão presenteadas
comumbotãoderosadechoco-
late da Cacau Show e um brin-
de daLaEsmaltaria. Alémdis-
so, será realizadoumsorteiode
umkitdeprodutosdebeleza.
No Gotissô, mulheres acima

de 18 anos que forem almoçar
em uma das unidades do res-
taurante (exceto shopping) po-

derão concorrer a um ano de
festivalgrátis.Osorteioseráno
mesmodia,às17horas.
O estabelecimento também

preparou uma oferta especial
para o jantar das unidades da
Ponta da Praia e Canal 3: a
cada duasmulheres que forem
ao festival, a segunda paga
50%dovalorcobrado.
No Restaurante Com Bata-

ta (Rua Evaristo da Veiga,
99), as clientes receberãodrin-
ques de cortesia.Na ocasião, o
grupo Amigos da Música irá
interpretar canções que enal-
tecem a beleza e autenticida-
dedasbrasileiras.
Em Praia Grande, o Empó-

rioMasano, localizado ao la-
do do Palácio das Artes, irá
antecipar a comemoração.
Amanhã, a casa oferece co-
mo cortesia às clientes uma
taça de espumante e uma
mini trufa.
OBrutasBar&Bistrô (Pra-

ça Walter Belian, 39, Guaiu-
ba, Guarujá) terá um prato
especial no jantar de ama-
nhã:o tentáculodepolvogre-
lhado commolho à espanho-
la, guarnecido combatata co-
radaeacompanhadodearroz
de açafrão (R$ 59,00). À
meia-noite, a casa oferecerá
uma taça de espumante para
asmulheres.

FERNANDALOPES

EDITORA

O Centro de Santos ganhou
mais uma opção de restauran-
te vegetariano esta semana, o
Giana Vegetariano, que se so-
ma a outros, já tradicionais e
sempre cheios de pessoas que
não comem carne ou que pro-
curam uma alimentação mais
saudável.
Nestemêsdeabertura,oGia-

naVegetariano está compreço
promocional de R$ 15,00 no
self service à vontade comduas
opções de sucos de frutas, seis
opções de saladas e nove de
pratos quentes, além de duas
sobremesas.
A chef Marieta Diniz é res-

ponsávelpelomenudiário.Ve-
getarianahá17 anos, ela traba-
lhou em restaurantes conheci-
dos da Capital, como o Gopala
e oApfel. “Eu faço uma culiná-
riabrasileira semusode carne.
Acho que temos muitas frutas
e vegetais no nosso País, que
possibilitam uma alimentação
ricaemsaboresesaudável”.

SUCESSO

Um exemplo de sucesso neste

segmento é o Restaurante Su-
perVegetariano, o vegetariano
mais antigo da Cidade, com
quasetrêsdécadasservindosa-
ladas, pratos quentes, sucos e
sobremesas em esquema self
service à vontade, com preço
fixodeR$20,00eumacliente-
labastantefiel.
Seu amplo salão, em um

imóvel antigo do Centro His-
tórico, tem dias lotados, co-
mo na terça-feira, quando a
casapreparapastel, ena quin-
ta-feira, quando serve lasa-
nha. Tudo feito integralmen-
te no local. O molho de sala-
da e o pão caseiro são sucesso
absoluto e são vendidos tam-
bém para viagem. As com-
pras são feitas toda terça-fei-
ra noCeagesp, sempre priori-
zando os produtos sazonais,
que têmmelhor qualidade.
Os clientes são tão cativos

que o restaurante implantou o
ClubedoAzeite.
Quemnãoquiserusaroazei-

te oferecido pela casa, pode le-
var o seu próprio, da marca e
tipo quepreferir e deixar guar-
dado no local, em uma estante
destinada a eles. Atualmente,

cerca de trinta pessoas fazem
partedoclube.

QUILO

O Restaurante Orgânico, que
fica em um amplo espaço na
esquina da Dom Pedro II com
a Praça Mauá, tem sistema de
quilo e também sopas por pre-

ço fixo de R$ 7,50, com pão
integralcaseiro.
O bufê tem quinze tipos de

saladaedezessetepratosquen-
tes.Entreeles,aparecemrecei-
tas como a lasanha vegetaria-
na, o espetinho de carne, a tor-
ta de palmito cremoso e o chu-
chu commolho branco. O qui-

losaiR$29,90.

PEIXEEFRANGO

O Empório da Granola não é
vegetariano. Ele serve também
peixesefrango,geralmenteassa-
dos ou cozidos.Mesmo assim, é
uma opçãomais natural, com o
uso de muitos grãos integrais e

derivados de soja. Para quem
nãocomecarneacasatemsem-
pre pratos como moqueca de
banana, berinjela à parmegia-
na, hambúrguerde soja e torta
de legumes. Os bolos caseiros,
os hambúrgueres de peixe ou
de soja e ospães artesanais são
sucesso para levar para casa,
assim como os produtos sem
glúten. Outros itens que têm
muita saída são os feitos com
tofu. O preço da refeição por
quiloéR$39,90.

SERVIÇO: GIANAVEGETARIANO (RUADOM
PEDRO II, 16, 3˚ PISO). SÓPARAALMOÇO.
SUPERVEGETARIANO: RUAFREI GASPAR, 71.
TELEFONE: 3219-2105. SÓALMOÇO.
ORGÂNICO: RUADOMPEDRO II, 18 (ALTOS).
TELEFONE: 3219-4733. SÓALMOÇO.
EMPÓRIODAGRANOLA; RUA ITORORÓ, 138.
TELEFONE: 3323-2997. SÓALMOÇO.

Pela primeira vez, Santos está
participando do evento Goût
de France Good France, pro-
movido pelo chef francês
Alain Ducasse em parceria
com o Ministério das Rela-
çõesExteriores edoDesenvol-
vimento Internacional da
França. Trata-se de um jantar
que acontecerá emmil restau-
rantes de cinco continentes
nomesmodia: 19demarço.
NaCidade, ele seráprepara-

do no Restaurante Oca, sob
coordenação do chef Daniel
Stucchi, com o apoio e a pro-

moção da Aliança Francesa,
que faz70anos.
O menu oferecido neste

eventotemcomoobjetivovalo-
rizar a gastronomia francesa
emtodaa suadiversidade.
O comitê que validou os mil

diferentes cardápios, solicitou
aos chefs de cada um dos res-
taurantes participantes que
combinassem elementos lo-
cais aos pratos, dando um to-
quediferenciadoedeoriginali-
dade.Entre as criaçõesdo chef
Daniel, meca ao molho bér-
naisse de açafrão harmoniza-

docomvinhoChablis.
Duranteo jantar serão servi-

dos aperitivos e canapés, duas
entradas (uma fria e uma
quente), dois pratos princi-
pais (um peixe e uma carne),
queijos com geleia e sobreme-
sa. Vale salientar que cada
um dos pratos será devida-
mente harmonizado com vi-
nhos franceses. O convite cus-
taR$300,00.
Além do aspecto gastronô-

mico e cultural, o Goût de
France Good France possui
ainda seu viés social, pois o

restaurante reverterá parte
da venda dos convites para
uma ONG que trabalhe em
prol do respeito à saúde ou
aomeio-ambiente.
Os convites estão à venda,

até o dia 12, no Restaurante
Oca(RuaAzevedoSodré,155,
Gonzaga)enaAliançaFrance-
sadeSantos (RuaRioGrande
doNorte,98,Pompeia).

Opções semcarneganhamadeptos
Centro de Santos têm vários restaurantes vegetarianos, sempre concorridos

Viva momentos de

R. Dr. Tolentino Filgueiras, 80 - Gonzaga - Santos - SP

Satisfacao

Restaurantes fazempromoçõespara asmulheres

Cidadeparticipa doGoût de France –GoodFrance

Giana tem sistema self service com preço promocional de R$ 15,00

ALEXSANDERFERRAZ

Super Vegetariano é pioneiro no segmento, com quase 30 anos

FOTOSNIRLEYSENA

Restaurante tem Clube do Azeite
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