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Volta ao Mundo em 80 dias
A Montblanc está lançando uma 
coleção para os fãs de Júlio Verne 
e apaixonados por viagens: a Meis-
terstück Volta ao Mundo em 80 Dias. 
Temática, a coleção é composta de 
três edições de escrita (Le Grand & 
Classiquec, Doué e Solitaire), um 
smartwatch Summit Lite, artigos de 
papelaria (caderno, porta-caneta e 
tinta especial) e acessórios (abotoa-
duras e braceletes de couro). Preva-
lece o tom azul índigo com padrão 
das ondas inspiradas na jornada ma-

rítima do Canal de Suez a Bombaim, 
primeira etapa da viagem ao redor 
do planeta feita pelo cavalheiro bri-
tânico Phileas Fogg, personagem do 
livro que encanta gerações. A edição 
Meisterstück Volta ao Mundo em 80 
Dias Solitaire Edition (mais exclusi-
va) tem pena artesanal revestida de 
ouro de 18K, bicolor em tom cham-
panhe e ródio, e é decorada com o 
balão de ar quente associado às his-
tórias de aventura de Júlio Verne. 
montblanc.com.br.
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Coleção Essential
A Rimowa mostrou a nova Essential Neon, 

uma bagagem transparente disponível 
em duas cores vibrantes. Fabricada em 

policarbonato premium, esse material cria 
uma cobertura brilhante na qual os frisos e 

as cantoneiras da Essential Neon brincam 
com a difração da luz. O seu exterior colorido 

e translúcido em Rosa Pink ou Verde Lime 
contrastam com a estrutura do seu interior 
preto. A Rimowa Essential Neon Cabin em 

Rosa Pink e Verde Lime (R$ 4.470,00) estão 
disponíveis no site rimowa.com.br.

Christian Louboutin se inspira no Brasil em nova coleção masculina. Apresentada por 
meio de realidade aumentada, a coleção Spring Summer 22 traz entre os destaques 

o tênis Arpoador, inspirado no famoso ponto turístico carioca e uma homenagem 
do designer francês ao País que tanto ama. Com a presença do cantor francês Julien 
Granel, a primeira parte desta animação usa a realidade aumentada para levá-lo por 
uma odisseia vibrante. Embalado por uma faixa musical original intitulada Mirage, o 

vídeo convida o espectador a seguir Julien em um sonho Vaporwaved dos anos 80, nos 
levando de Skycrapers em neon na LoubiTown, a um pôr do sol na praia, até o Grand 

Finale no topo de uma torre em uma selva surreal povoada animais selvagens tropicais.

Jornada Épica

A TAU Joias, joalheria de Tatiana Araujo, lançou a 
coleção Blessed. O propósito da marca é inspirar 
momentos de otimismo e levar positividade e 
proteção para a vida das pessoas. A inspiração 
para a coleção veio da vontade da Tatiana de 
cada vez mais apresentar peças que transmitem 
proteção em momentos tão incertos. “Minhas 
criações são um meio de transportar fé, esperança 
e registros de lembranças a quem amamos e a 
momentos de paz e felicidade”, diz a designer. A 
coleção Blessed já está em taujoias.com.br. Para 
peças personalizadas, 21 99760 0173.

Vida Positiva

Objeto de Desejo
A icônica Lady Dior para a coleção Outono 2021 é revisitada por Maria A icônica Lady Dior para a coleção Outono 2021 é revisitada por Maria 
Grazia Chiuri em uma versão em preto brilhante batizada de Ultra Glossy. Grazia Chiuri em uma versão em preto brilhante batizada de Ultra Glossy. 
Disponível nos tamanhos pequeno e médio, este acessório atemporal Disponível nos tamanhos pequeno e médio, este acessório atemporal 
com seu padrão cannage ostenta um acabamento monocromático, desde com seu padrão cannage ostenta um acabamento monocromático, desde 
o couro envernizado até as ferragens de metal. Os pingentes essenciais o couro envernizado até as ferragens de metal. Os pingentes essenciais 
tom sobre tom da bolsa também são adornados com o que Monsieur Dior tom sobre tom da bolsa também são adornados com o que Monsieur Dior 
descreveu como “a mais elegante das cores”.descreveu como “a mais elegante das cores”.

WILLIAM LACALMONTIE
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Experiência Completa
Em 2021, a curadoria de marcas passa a ser 

um pilar fundamental da casa moysés, marca 
tradicional do segmento de cama, banho e 

decoração. Para integrar o espaço da marca no CJ 
Shops, em São Paulo, a brand aposta em quatro 

nomes: Ateliê Flores, Nicole Toldi, Print&Co e 
Projeto Akra. Com foco em almofadas, o Ateliê 

Flores, criado pelo arquiteto Romulo Flores, rompe 
a relação formal das formas, ressignifi cando os 

objetos de uso decorativos e funcionais. Já Nicole 
Toldi, traz objetos de porcelanas inspirados nos 

elementos da natureza.

Obras Originais
A Saint Laurent anunciou que seu diretor 
criativo, Anthony Vaccarello, fará a curadoria 
de uma exposição de obras originais de 
Jean-Michel Basquiat nas lojas Rive Droite, 
em Paris e Los Angeles. As lojas receberão, 
com exclusividade, as obras do artista até 
setembro. Parte da exposição será uma 
serigrafi a, com vários desenhos originais e 
placas de cerâmica que pertenciam a Andy 
Warhol. Como uma homenagem ao trabalho 
do artista, Anthony Vaccarello desenvolveu 
uma coleção única, com a referência de 
Jean-Michel Basquiat e Artestar New York.A Web Eyewear, marca da Marcolin, produziu dois novos óculos 

de sol exclusivos para comemorar o 60º aniversário do fabricante 
líder global de óculos. Um toque clássico combina com um 

design contemporâneo nos dois novos formatos. O detalhe do 
torchon, metal inspirado na aviação da Web Eyewear, é destaque 

no frontal dos óculos de sol masculinos e na agulha de metal 
das hastes no modelo feminino. O sofi sticado efeito de listras do 
acetato Made in Italy cria uma interação de cores transparentes e 

sólidas em ambas as armações.

Edição Exclusiva

Toque Monocromático
Sofi sticadas e icônicas, as joias da Sofi sticadas e icônicas, as joias da 

nova coleção da Pandora, nova coleção da Pandora, 
Pandora Signature, são sobre Pandora Signature, são sobre 

personalidade. Com diferentes personalidade. Com diferentes 
metais e cores que podem metais e cores que podem 

ser usadas individualmente ser usadas individualmente 
ou em conjunto entre si, as novas ou em conjunto entre si, as novas 

peças statement elevam o look peças statement elevam o look 
para algo clássico e atemporal. para algo clássico e atemporal. 

Camadas da mesma peça dão um Camadas da mesma peça dão um 
toque monocromático, enquanto toque monocromático, enquanto 

a combinação dos diferentes metais a combinação dos diferentes metais 
conferem um ar mais fashion. A nova coleção conferem um ar mais fashion. A nova coleção 

apresenta as joias com o logo da Pandora e itens apresenta as joias com o logo da Pandora e itens 
trademark que entregam personalidade em trademark que entregam personalidade em 

uma joia atemporal.
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Essência Urbana
O Renaissance São Paulo Hotel, localizado no bairro dos Jardins, SP, redefi ne o cenário do lobby com espaços 

energéticos e experiências surpreendentes, que atrai um público antenado, urbano e em busca de se conectar com o 
destino. O novo conceito do projeto de arquitetura de interiores do lobby do hotel, assinado pela jovem arquiteta Flávia 

Romi, foi embasado em uma narrativa que ressalta a importância da arte, da moda e do design paulistano na história 
e na cultura da cidade. O resultado foi a criação de espaços fl uídos, integrados e contemporâneos, com clima fashion 

urbano, tão presente na cidade. O ponto central do projeto do lobby é a área do Living Lounge Bar & Sushi. Sobre esse 
lounge há uma grande luminária desenhada para criar uma atmosfera única sob o amplo pé direito de seis metros. 

renaissancesaopaulo.com.br.

KARL STANZEL KARL STANZEL

Enquanto os shows da Broadway não retomam, é possível assistir um 
outro tipo de show ao vivo em NY que, além de muito impressionante, 

também é mágico! Estamos falando do Chamber Magic, uma tradicional 
apresentação de mágica realizada há 16 anos pelo famoso Steve Cohen, 
carinhosamente conhecido como o Mágico dos Milionários. Selecionada 

como uma das primeiras atrações a reabrir em 2021, ela acontece no 
emblemático hotel Lotte New York Palace. O mágico que conquistou o 

coração de Woody Allen conquista o público com a leitura mental, truques 
de mão e um truque surpreendente chamado Think-A-Drink, quando o 

mago faz surgir a bebida que o convidado quiser dentro do Bule Mágico, 
desde Moscow Mule até chocolate quente. O espetáculo de 90 minutos é 

realizado no deslumbrante salão Madison Room do hotel, 
com um público restrito, todas as sextas-feiras e sábados à noite. 

Ingressos pelo chambermagic.com.

Experiência Mágica
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A plataforma de ensino e capacitação GVA E-Learning A plataforma de ensino e capacitação GVA E-Learning 
(gvaelearning.comgvaelearning.com) adiciona um novo destino turístico a sua 
biblioteca de cursos. O turismo na Noruega é tema dos novos biblioteca de cursos. O turismo na Noruega é tema dos novos 
conteúdos oferecidos para profi ssionais da indústria do turismo, conteúdos oferecidos para profi ssionais da indústria do turismo, 
estudantes e todos aqueles que se interessam por viagem. São nove estudantes e todos aqueles que se interessam por viagem. São nove 
novos cursos que abrangem a diversidade de atrações - História e novos cursos que abrangem a diversidade de atrações - História e 
Cultura, Hotelaria e Gastronomia, Família, Aventura e Romance - as Cultura, Hotelaria e Gastronomia, Família, Aventura e Romance - as 
tendências de viagens a lazer e corporativas, além das experiências tendências de viagens a lazer e corporativas, além das experiências 
exclusivas que podem ser vividas na Noruega. Cada curso possibilita exclusivas que podem ser vividas na Noruega. Cada curso possibilita 
ao profi ssional se inteirar sobre as principais informações turísticas ao profi ssional se inteirar sobre as principais informações turísticas 
do país. A Noruega se une a três outros destinos já disponíveis no do país. A Noruega se une a três outros destinos já disponíveis no 
GVA E-Learning: Jordânia, Mônaco e Seychelles.GVA E-Learning: Jordânia, Mônaco e Seychelles.

Turismo na Noruega
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PRISCILLA FIEDLER

Keune Haircosmetics reúne produtos da linha 
1922 by J.M. Keune em kits especiais para cuidar 
da barba e cabelos dos homens. Todos os kits e 
a fragrância da marca incluem ainda uma garrafa 
de metal personalizada com edição limitada 
assinada com logo 1922 by J.M. Keune. Para lavar 
os fi os e remover o fi nalizador, o 1922 Deep-
Cleansing Shampoo, que é complementado pela 
sensação prolongada de frescor promovida pelo 
1922 Refreshing Conditioner. keune.com.br.

Tradição Internacional

Estado
de Espírito

Viking Cologne

Nobres Valores

State of Mind traz ao Brasil um novo State of Mind traz ao Brasil um novo 
conceito olfativo, onde o ritual de tomar chá conceito olfativo, onde o ritual de tomar chá 
encontra a arte da perfumaria. São nove fragrâncias 
desenvolvidas com a participação da perfumista Karine 
Dubreuil e do mestre em chás Olivier Scala. Perfumes e 
chás têm o poder de gerar emoções e sentimentos que 
afetam o pensamento e infl uenciam o estado de espírito. 
As fragrâncias State of Mind também estão disponíveis na 
versão travel set, ideal para levar na bolsa ou na bagagem 
de mão, com frasco de 20 ml, mais um refi l cambiável 
(total de 40 ml). R$ 1.199. luxurybrands.com.br.Com uma homenagem sensual ao mundo natural, a 

Casa Creed apresenta o Viking Cologne, uma versão 
contemporânea do famoso Viking. Um concerto dos 
mais raros elementos combinados a uma alquimia 
magistral de madeira de sândalo seca e bergamota, 
uma interpretação da diminuição do gelo durante a 
primavera. Etéreo e leve, Viking Cologne é 
um perfume impressionante. Creed Viking Cologne 
100 ml: R$ 2.990. luxurybrands.com.br.

Le Male Pride é um perfume Jean Paul Gaultier em 
edição de colecionador, que ostenta com orgulho 
a bandeira colorida que remete a alguns dos mais 

nobres valores, como o amor, a liberdade e a 
tolerância. Com notas de Baunilha, Lavanda e Menta 

entre as grandes estrelas da composição, o aroma de 
Le Male Pride deixa um rastro poderoso e sensual por 

onde passa. R$ 549,00. @jpgaultiero�  cial.
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Marcantonio, um dos mais 
expressivos designers italianos da 
nova geração, desenvolveu para 
Natuzzi Italia um sofá que combina 
forma e função. Infi nito se inspira 
no símbolo matemático homônimo, 
uma das formas mais poderosas da 
imaginação coletiva. Perfeito como 
peça central ou como assento de 
canto, sublinha por um lado a forte 
tendência para a inovação típica da 
marca e, por outro, destaca o grande 
know-how dos artesãos Natuzzi e 
a sua capacidade de desenvolver 
projetos complexos com alto valor 
agregado. natuzzi.com.br.

Imaginação
Coletiva

Tidelli lança coleção com colab criativa de 
designers internacionais. César Giraldo e 

Sami Hayek assinam linhas para a Coleção 
Latina. A marca – que é especialista no 
desenvolvimento de mobiliário outdoor 

living – apresenta novidades alinhadas com 
a tendência de ressignifi cação da casa, 
que passou a ser multifuncional com a 

necessidade de ter ambientes para trabalhar, 
estudar, descansar e se divertir. A Linha 
Medellín (foto), por exemplo, apresenta 

a luxuosa estética de César Giraldo, com 
uma mistura bem elaborada entre ideias 

inovadoras e formas atemporais de artesanato 
cultivadas no passado. tidelli.com/pt-br.

Coleção Latina

Conforto Exótico
Todo o exotismo marroquino, incorporado à elegância 
e suavidade dos tons de areia, foram o ponto de 
partida para a criação da mais recente coleção da 
Blue Gardenia - tradicional grife de cama, mesa e 
banho. Para a Marrakesh, Mirian Gotfryd, diretora 
criativa da marca, investiu na mistura de estampas: 
o clássico e elegante fl oral, aliado aos arabescos, 
que simbolizam o infi nito, formam uma composição 
única. Todas as peças - jogos de lençóis (em todos 
os tamanhos), almofadas, colchas boutie, capas de 
duvet e toalhas de banho - são confeccionadas em 
tricoline e com o exclusivo algodão egípcio 230 fi os. 
bluegardenia.com.br.
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GUSTAVO KURI

Rolex lança documentário com renomada oceanógrafa 
Sylvia Earle sobre iniciativas e indivíduos que estão 
ajudando a salvar os oceanos. Produzido pela BBC 
Studios, o ‘Perpetual Planet: Heroes of the Oceans’ foi 
disponibilizado na plataforma www.rolex.org. 
Ele traz a lendária oceanógrafa e embaixadora Rolex 
Sylvia Earle junto a um elenco de cientistas marinhos 
pioneiros para contar sobre o trabalho que está sendo 
realizado em todo o planeta. A Rolex encomendou 
este documentário como parte de sua iniciativa 
Perpetual Planet, que apoia aqueles que 
estão buscando soluções para os desafi os 
ambientais da Terra.

O relógio Urwerk UR-102 Gaïa é um modelo icônico, O relógio Urwerk UR-102 Gaïa é um modelo icônico, 
zelosamente resguardado até agora no coração da Maison zelosamente resguardado até agora no coração da Maison 

na Suíça, já que marca o início da aventura da marca na Suíça, já que marca o início da aventura da marca 
na década de 1990. Um relógio de simplicidade quase na década de 1990. Um relógio de simplicidade quase 

desconcertante. O UR-102 é um modelo único em alumínio desconcertante. O UR-102 é um modelo único em alumínio 
anodizado, cor de asfalto, com fundo da caixa em platina e anodizado, cor de asfalto, com fundo da caixa em platina e 

que foi recentemente aprimorado com laca azul meia-noite. que foi recentemente aprimorado com laca azul meia-noite. 
Ele será leiloado em seis de novembro de 2021 em nome da Ele será leiloado em seis de novembro de 2021 em nome da 
instituição de caridade Only Watch para fi nanciar pesquisas instituição de caridade Only Watch para fi nanciar pesquisas 

sobre a distrofi a muscular de Duchenne. urwerk.com.urwerk.com.

Salvar os Oceanos

Perto das Estrelas

Colocado lado a lado com o original, o 
mais novo Bovet Virtuoso VIII Chapter 
Two é um relógio completamente novo, 
moderno e esportivo, enquanto mantém 
sua alta excelência relojoeira. A tecnologia 
Super-LumiNova está em toda a superfície 
do relógio (não apenas nos ponteiros), e 
disponíveis em uma variedade de cores. 
Esses mostradores realmente estouram, 
mostrando a luminosidade de uma forma 
única. As caixas de titânio Grau 5 destes 
novos relógios Virtuoso VIII Capítulo Dois 
foram tratadas com DLC preto brilhante, 
criando um “lado escuro” que contrasta 
lindamente com as cores brilhantes e 
vibrantes do mostrador. bovet.com.

Super Iluminados
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A importadora e distribuidora de vinhos PNR 
Group traz com exclusividade sete rótulos da 
vinícola Alpasión, idealizada por um grupo de 
amigos, empresários de diferentes setores e 
nacionalidades. Inspirada na combinação das 
palavras “alma” e “pasión”, a Alpasión foi instalada 
na Argentina, região de Mendoza, sub-região de 
Valle de Uco, distrito de Los Chacayes. Hoje, o 
local é prestigiado internacionalmente por grandes 
nomes do universo do vinho, como Michel Rolland 
e a família Rothschild. São cinco rótulos à venda 
na loja online Edega (www.edega.com.br) e dois 
rótulos comercializados pela Monvin, para lojas 
especializadas e restaurantes.

Vinícola Santa Carolina reposiciona 
a marca destacando sua história e 

tradição. Este ano, a empresa ganhou a 
posição como a primeira vinha chilena 

no Top 3 da elevada premiação da Wine 
Enthusiast, que a descreve como uma 
vinha icônica. Em júbilo, a companhia 
renova sua identidade visual e recebe 

nova assinatura “Somos Herança Viva”. 
No Brasil, a Vinícola Santa Carolina 

representa o terceiro grupo chileno e tem 
constante ascensão, com base na sólida 

parceria comercial com a 
Casa Flora Importadora. 

Onde comprar: 11 2842 5199.

Projeto Alpasión

Herança Viva

Atendimento 
Exclusivo

A vinícola Salton, com sede em Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha, abriu seu primeiro 

quiosque no Shopping Morumbi, SP. É uma 
oportunidade de encontrar kits para presentear, 

além dos vinhos mais exclusivos da marca. O 
consumidor poderá, inclusive, customizar o 

rótulo da garrafa. Entre os vinhos disponíveis no 
novo quiosque estão os reconhecidos Domenico 
Campanha Marselan e Salton Septimum (2018). 

Personalização de rótulos feita na 
hora por R$ 89.

MELHORES GOLES

A Qualimpor traz ao Brasil a 
nova safra (2018) do icônico 
Roquette & Cazes, um rótulo 
que celebra muitos anos de 
parceria da família Roquette, 
da Quinta do Crasto, com a 
família Cazes, do Château 
Lynch-Bages, de Bordeaux. 
Um vinho literalmente feito a 
quatro mãos. R$ 359.

Monte Dictis traz para 
o Brasil vinhos do 
Peloponeso - região 
dos vinhos mais 
requintados da Grécia. 
São eles: Monopati 
Agiorgitiko, Monopati 
Agiorgitiko Rosé, 
ambos produzidos 
com 100% com a 
uva Agiorgitiko, 
e o Monopati Roditis 
branco, da Douros 
Antonis. 
montedictis.com.

A Orion Vinhos apresentou 
no Brasil o Brunello e Rosso 
di Montalcino, ícones da Itália, 
com a marca própria Bergollo, 
e os portugueses da Caves 
da Montanha: Anzol DOC 
Douro, Convento de 
Mortágua (Regional 
Alentejano) e Passal (rosé 
com embalagem vintage). 
brunellobergollo.com.br.
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ELVIS FERNANDES

Os amantes de lagosta poderão apreciar os mais 
deliciosos pratos autorais e clássicos no Al Mare 

Ristorante. Instalado no bairro de Moema em SP há 
25 anos, o restaurante é conhecido por ser uma dos 

melhores casas especializadas em frutos do mar e, 
com a abertura da pesca do crustáceo, o chef Allan 

criou o cardápio com novidades, como a 
Lagosta do Soares - Calda de lagosta grelhada na 

casca, castanhas de cajú, risoto de banana 
e urucum, entre muitos outros. 

almare.com.br.

Inspirado pela rica gastronomia da Itália, o Piccini Cucina, 
restaurante recém-chegado aos Jardins, apresenta 
novidades no cardápio. Na cozinha comandada pelo chef 
Denis Orsi, o Arancini all’amatriciana (R$ 38), bolinho 
tradicional da região da Sicília, ganha versão recheada 
com ragu de pancetta e salsa de pecorino. A Bruschetta 
di brie e prosciutto (R$ 42) é feita com brie, prosciutto 
e molho pomodorini. Como principal, o tradicional 
Tonnarelli cacio e peppe (R$ 78) é uma ótima pedida 
sempre. O Piccini apresenta ambiente que lembra as 
casas das vilas do sul da Itália. 11 3476-3376.

Lagosta é estrela Clássico Italiano

Buenos Aires em SP
Os empresários Fernando e Rafael Ludgero inauguram 
a segunda unidade da Casa Porteña, no espaço que foi 
ocupado pelo P.F. Chang´s no Shopping Higienópolis. 

O restaurante oferece um cardápio inspirado na 
gastronomia argentina, incluindo suculentos cortes 

de black angus e wagyu preparados exclusivamente 
na parrilla, além das famosas empanadas. O ambiente 

aconchegante com 196 lugares traz todo o clima 
porteño. casaportena.com.br.

Uma das pioneiras em São Paulo no conceito de pizza napolitana, Uma das pioneiras em São Paulo no conceito de pizza napolitana, 
A Pizza da Mooca celebra seus dez anos de vida, com cardápio A Pizza da Mooca celebra seus dez anos de vida, com cardápio 
criado exclusivamente para comemorar. A marca que nasceu, criado exclusivamente para comemorar. A marca que nasceu, 
obviamente na Mooca, ganhou seu segundo endereço ano obviamente na Mooca, ganhou seu segundo endereço ano 
passado em Pinheiros, na badalada Rua João Moura e angariou passado em Pinheiros, na badalada Rua João Moura e angariou 
fãs por sua massa de fermentação lenta, preparada com farinha fãs por sua massa de fermentação lenta, preparada com farinha 
italiana 00 e pelos seus ingredientes frescos e de qualidade. Além italiana 00 e pelos seus ingredientes frescos e de qualidade. Além 
do menu especial, a casa tem pizzas imperdíveis e genuinamente do menu especial, a casa tem pizzas imperdíveis e genuinamente 
napolitanas. 11 3064-0060. napolitanas. 11 3064-0060. @apizzadamooca.

Década de Sucesso

RAUL DA MOTA

MARIO RODRIGUES



As empresárias Carla e Niege comandam 
o Nica Café, misto de café, padaria 

e restaurante recém-inaugurado nos 
Jardins. O espaço é cosmopolita, mas 
apresenta bastante verde, com plantas 
espalhadas pelos três ambientes - dois 
salões e um rooftop. Carla traz muitos 

ingredientes típicos do Nordeste, vindos 
semanalmente de Recife. No cardápio 

do almoço e jantar, entradas para 
compartilhar como Ceviche de salmão 

cortado em cubos, marinado no sumo de 
limão e fi nalizado com molho de laranja, 
cebola roxa e pimenta de dedo de moça, 

entre outras delícias. 11 3898 3860.

Inspiração
Europeia

Muita Natureza
Localizada no coração de Pinheiros (SP), A Villa 

Jacarandá abriga o restaurante de alma sul-
americana @jacarandabr o @jacarandabr o @jacarandabr @obarestorane a @

padocadojaca e o speakeasy @raiz.bar. Além de 
ser pet friendly, o jardim conta com teto de vidro 
e pé direito duplo. Ou seja, mesmo com chuva é 

possível curtir de perto a natureza sem se molhar 
em um ambiente muito bem arejado. As caipirinhas 

são uma ótima pedida para começar a diversão, 
valendo não deixar de lado a bem elaborada carta 
de vinhos que também conta com muitos rótulos 

brasileiros. @avillajacaranda.

Temperos marcantes como o curry são 
uma boa pedida sempre. Nos restaurantes 

Mestiço (Consolação e Vila Nova 
Conceição), a chef Ina de Abreu oferece 

diversas sugestões com o condimento, 
que traz extremo sabor e benefícios 

nutricionais. Para os apreciadores dos 
frutos do mar a dica é o apimentado 

Panang (curry tailandês, corte especial 
de camarão, leite de coco, vagem e 

especiarias com erva cidreira, folha de

Há 25 anos São Paulo ganhava o bar 
Original, um boteco de verdade, lugar 
simples e alegre, que trata o chope como rei 
e a clientela como amiga de longa data. Com 
suas pilhas de bolachas, “o mais comum dos 
bares” abrigou uma infi nidade de histórias 
e tornou-se modelo de um novo jeito de 
curtir a boemia. Neste mês é chegada a 
hora de festejar esta rica trajetória. Para 
começar, o Original convidou o chef mineiro 
Fred Trindade, um craque da cozinha de 
bar, para rechear o cardápio da casa com 
algumas novidades. Oito petiscos, um 
sanduíche e três pratos com a assinatura de 
Trindade passam a tabelar com os clássicos 
do Original. Para a ala de petiscaria, o chef 
criou a Besteira de torresmo (R$ 49) feita 
com barriga de porco, molho barbecue e 
pimenta-biquinho. baroriginal.com.br.

Mestiço 
é Tradição

Jubileu de Prata
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limão gengibre) que acompanha 
arroz de jasmim (apimentado). 
Consolação: Delivery e take away 
11 3256-3165; Vila Nova Conceição, 
11 2645-6863.


