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Cantinho da Terra é
opção para veganos
Café e empório têm produtos sem ingredientes de origem animal
ALEXSANDER FERRAZ

DA REDAÇÃO

Hallyane Martins, 23 anos, e
Andressa Gama, 26 anos, são
duas jovens que decidiram investir em um nicho de mercado que, como veganas, perceberam ter demanda na região.
Elas abriram o Cantinho da
Terra Café & Empório Vegano,
que trabalha somente com produtos sem ingredientes de origem animal.
No local, além de bolos sem
glúten, sem ovo ou lactose
(R$ 5,00 a fatia com cobertura
e cafezinho), elas têm, sempre
quentinhos, salgados fritos, como coxinha de brócolis com cogumelos ou de soja (R$ 5,00),
ou assados como bauru ou esfihas diversas (R$ 6,00).
Ossalgadossãofornecidospelo Lar Vegetariano Vegan, conhecidorestaurantedeSãoPaulo, e também pela Evelyn Coccia (Veginfood e Cupincake).
Quemforaocafé,poderáencontrar pratos prontos congelados,
comofeijoada(R$18,50);churrasco vegano (R$ 18,90), estrogonofe(R$17,90),entreoutros.

Fatia de bolo sem glúten, sem leite ou ovos (R$ 3 ou R$ 5, com café)

INTOLERANTES

Segundo Andressa, a loja não
atrai somente quem é vegano.
“Tem havido muita procura
também pelos alimentos sem
glúten, ovo ou lactose por
quem tem intolerância ou quer
alimentação mais saudável”.
Outra novidade são os brigadeiros veganos, que têm feito
sucesso (R$ 3,50 a unidade).
Há ainda pães, biscoitos e outros produtos veganos, como o
pão de milho sem glúten, açúcar, ovo ou leite (R$ 16,50).
O Cantinho da Terra Café &
Empório Vegano tem delivery
com entrega em toda a Baixada
Santista.
SERVIÇO
CANTINHO DA TERRA CAFÉ & EMPÓRIO VEGANO
ENDEREÇO: AV. ANA COSTA, 380 (LOJA 03).
TELEFONE: (13) 3349-2552
FUNCIONAMENTO: SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO
DAS 9 ÀS 19 HORAS. FERIADOS DAS 9 ÀS
16 HORAS. DOMINGO NÃO ABRE

As proprietárias são as jovens Hallyane Martins e Andressa Gama

CLAUDIA G. OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Famosos até no vinho!
Santé! O vinho é a bebida mais
antiga do planeta, e está sempre na moda. E a cada dia noticia-se que artistas de cinema,
tevê, esportistas e demais celebridades estão se transformando em grandes produtores de
vinhos, agitando o mercado
com lançamentos e causando
interesse nos apreciadores.
Um dos nomes mais marcantes é o do diretor de cinema
ítalo-americano Francis Ford
Coppola. Em 1975, ele comprou o antigo Château Inglenook, em Napa Valley,
Califórnia. O Château, fundado em 1879, teve seu vinhos
premiados e reconhecidos internacionalmente nos idos
anos 40. Hoje, a Francis Ford
Coppola Winery, com sede em
Sonoma Conty, tem vinhos que
superaram a fama do seu precursor, e são reconhecidos
mundialmente. A vinícola tem
várias gamas de vinhos. A linha
de espumantes Sofia Sparkling
é uma homenagem à filha, e o
vinho Eleonor homenagem à
esposa. Aqui no Brasil encontramos a linha Director’s Cut, a
Rosso & Bianco e a Diamond
Collection.
Outro exemplo é o Château
Miraval, de propriedade do casal queridinho de Hollywood,
Angelina Jolie e Brad Pitt. O
Château, na Provence, é hoje a
residência de verão da família
Pitt. O vinho rosé tem a assinatura do casal sob a consultoria
de Nicolas Perrin, um dos
maiores produtores do Vale do
Rhône e expert em vinhos orgânicos o que, naturalmente, faz
toda a diferença em se tratando de Jolie e Pitt, sempre politicamente corretos!
O ator francês Gérard Depardieu também faz parte da turma. Ele é produtor de vinhos
há mais de 30 anos. Possui vinícolas na França, Itália, Espanha, Argentina, Estados Unidos, e até no Marrocos. Aliás,
em seu passaporte consta tam-
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>>9/6. 20h- degustação da

Francis Ford Coppola-Diamond
Collection Claret Cabernet
Sauvignon 2012, Sonoma
County, USA
Uva:

Vinícola Casa Silva, no Marcelo
Laticínios.

>>27/6. 2ª Edição Wine Day na
Casa da Travessa em São Paulo
(11- 99376-6663).

bém a profissão de produtor de
vinho. Seu mais conhecido vinho dá nome a personagem
que o consagrou: Cyrano de
Bergerac.
A linda e divertida atriz
Drew Barrymore, que estreou
em Hollywood em 1982 no filme Poltergeist, também produzvinho desde2010. É obranco da uva Pinot Grigio elaborado em parceria com a California Carmel Road Winery, um
sucesso, é claro!
Ainda o ator espanhol Antonio Banderas lançou seu vinho em 2009, junto a uma
vinícola de Ribeira del Duero,
na Espanha.
A cantora pop Fergie e seu
pai Pat Ferguson criaram, em
2006,a Ferguson CrestemSanta Barbara County. São vinhedos orgânicos e sustentáveis.
Nessa lista de famosos do
mundo de Baco, temos ainda
cantores como Madona, Sting,
Julio Iglesias, Bob Dylan, B. B.
King (falecido recentemente),
Andrea Bocelli, Cliff Richard, o
roqueiro Maynard James Keenan. Atores como Richard Gere,George Clooney, Johnny Depp,Dan Akroyd, SamNeill, Olivia Newton John, esportistas
como David Beckham, Messi,
Jean Alesi, além dos brasileiros
Galvão Bueno e Ronaldo, o
Fênomeno. Há ainda outros e
a lista aumenta a cada dia. Até
a próxima taça!

>>

78% C.
Sauvignon,
14% Petit
Verdot,
5% Merlot
e 3% C.
Franc com
amadurecimento em
barricas de
carvalho
francês
durante
12 meses.
Cor: rubi intenso
Nariz: amora, ameixa e
framboesa com notas de cassis,
anis e chocolate.
Boca: seco, taninos elegantes,
corpo médio, 13,4˚GL,
persistente. Combina com carnes
vermelhas. WWW.RAVIN.COM.BR

Jolie-Pitt & Perrin – Miraval Rosé
2013, Provence , FR
Uva:
Cinsault,
Grenache,
Syrah e
Rolle

>>

Cor:

salmão
brilhante.

Nariz:

morangos
frescos com
toque floral.
Boca: seco,
frutado,
fresco,
mineral, volumoso e boa
persistência.
WWW.WORLDWINE.COM.BR

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR
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