
BoaMesa
Ano III - nº 152.
Edição:FernandaLopes.Textos:Fernanda
Lopese LucasKrempel.Diagramação:Luciana
Rodrigues.Arte:MarceloPadron.
E-mail:boamesa@atribuna.com.br

LUCASKREMPEL

DAREDAÇÃO

As idasparaSãoPauloembus-
cade junkfoodvegetarianoins-
pirarama chef de cozinhaEve-
lyn Coccia, que acaba de inau-
gurar o restaurante Veginfood
noBoqueirão,emSantos.
Com foco exclusivo na comi-

da vegana (que não tem ne-
nhum produto de origem ani-
mal),ofereceentreospratosde
destaque o sanduíche My
Way, com dois hambúrgueres
desojaoucenoura,molhos (to-
fupiry, shimeji ao shoyo, che-
ddar)e salada.O lanche saipor
R$18,00ouR$25,00nocom-
bocombebidaebatata.
Paraquemprefereumjantar

mais sofisticado, a casa traba-
lhacommacarrãoàbolonhesa,
estrogonofe e bife à parmegia-
na, todos com a soja no lugar
da carne. Os pratos custam
R$ 19,00. De sobremesa, o
grandgateau,comsabordesorve-
teechocolatesemovoesemleite
(R$28,00paraduaspessoas).
A vontade de Evelyn traba-

lhar com culinária vegetariana
é antiga. Desde que inaugurou
a casa de cupcakes no mesmo
endereço há três anos. “Eu já
trabalhava a linha vegana de
festa. Sempre tentei introduzir
aomáximo”,explica.
Para acertar na escolha dos

pratos, Evelyn estudou muito
sobre o veganismo e passou a
acompanhar grupos de ativis-
mo. “Um dia, na Paulista, em
São Paulo, fomos parados pelo
pessoal do Veddas (ONG),
com imagens chocantes, e nes-
sa hora decidi que precisava
fazerminhaparte”.
Atualmente, Evelyn conta

com uma equipe de nove fun-
cionários. E, segundo a chef, a
intenção, além de oferecer os
lanches, é trabalhar com pra-
tostradicionaisadaptados.

“A maioria dos restaurantes
vegetarianos, não somente de
Santos, tem uma alimentação
voltada para alimentos saudá-

veis e gourmetizados. A ideia
do Veginfood é ter pratos que
você cresceu comendo, como
estrogonofe e parmegiana,

masnaversãovegana”.
Entre as bebidas ofereci-

das estão água, sucos de pol-
pa, milk shakes e a cerveja
Heineken, considerada ve-
gana. Tanto o sorvete, como
as sobremesas, incluindo os
cupcakes, são todos de fabri-
caçãoprópria.
Evelyn Coccia é formada

em Gastronomia pela Uni-
Santos há quatro anos e des-
de oprimeiro anoda faculda-
de trabalha com doces. “No
primeiro ano jáme tornei ve-
getariana, por indignação em
relação aos pratos como por-
coàpururucaecoelho”.

SERVIÇO: VEGINFOOD
ENDEREÇO:RUAMACHADODEASSIS, 465,
BOQUEIRÃO, SANTOS
FUNCIONAMENTO:DE TERÇAÀQUINTA,
DAS 19HÀS23H. SEXTAESÁBADOATÉ
MEIA-NOITE.

PORCLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Uma taça de
saúde - parte 2

O grand gateau tem sabor de sorvete e chocolate, sem ovo ou leite

MARCUSFERNANDES*

COLABORADOR

Émuito difícil para um turista
captar a personalidade de uma
cidade, as peculiaridades dos
seus moradores, seus hábitos,
aquilo que acaba até por defi-
nir e simbolizar o lugar. Paris,
porexemplo.
ACidade Luz também é tida

como uma cidade fria, na qual
os próprios parisienses se des-
crevemcomodésagréables, im-
polis–desagradáveis, rudes.
David Lebovitz conhece bem

esses e outros adjetivos. Após
seis anos morando em Paris,

paraondesemudouapósamor-
te do companheiro, ele decidiu
contar, de umamaneira muito
bem-humorada, essa sua luta
diáriaparacompreenderosapa-
rentesdesatinosdosnativos.
Entre uma e outra divertida

curiosidade, Lebovitz conduz
seusleitorespordoistiposbási-
cos de espanto: o primeiro é
pelas idiossincrasias locais, co-
mo não abrir as janelas no ve-
rão ou despir-se sem a menor
cerimônia.Osegundo,pelasde-
líciasquevaidescobrindo,mos-
trandoesedeslumbrando.
Sim, afinal, ele é um confei-

teirodemãocheia,queganhaa
simpatia das vendedoras fran-
cesas – e o acesso a locais espe-
ciais – com brownies que faz
emsuananocozinhadeseumi-
croapartamento.
E é assim, percorrendoParis

com olhos treinados, que ele
apresenta preciosidades – os
melhores isso, as mais delicio-
sas aquilo. Todas perfeitamen-
te listadas (telefone, endereço
e estação demetrô) no final da
obra, que tambémtrazmais de
40receitas.
A Doce Vida em Paris é um

livro para se ler rapidinho, aos
bocados. É para sonhar com a
cidade e se você tiver o dom,
correr para cozinha e preparar
ummole au chocolate. Não sa-
be o que é? Está lá, na página

69, onde Lebovitz explica por-
que os parisienses nunca preci-
samiraobanheiro.Bonappétit.

*MARCUSFERNANDESÉ JORNALISTA.

Viva momentos de

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

Satisfacao

CientistasdaEuropa,dasAmé-
ricas e até da Oceania têm se
dedicado às pesquisas sobre as
influências do vinho na saúde
do ser humano. Recomenda-
se o vinho para o tratamento
de vários males contemporâ-
neos, como por exemplo, o co-
lesterol, sendo que seu consu-
mo moderado diminui os ní-
veis de LDL (ruim) e aumenta
o HDL (bom). Ainda, o vinho
previne o risco de entupimen-
todasartériascoronarianas.
Sabemos também que pode

sergrandecoadjuvantenapre-
venção do Alzheimer, onde os
polifenóisatuamevitandooen-
velhecimento das células cere-
brais. Ainda neste sentido,
agindo nas células cerebrais, o
vinho evita o surgimento de
depressão, doença que atinge
tantaspessoashoje.
Enão para por aí, ele é coad-

juvantenaprevençãode doen-
ças pulmonares, doenças do
aparelho digestivo e do apare-
lho urinário. Para tratamento
dediabetes tipo2,não insulino
dependente,oconsumomode-
rado melhora a sensibilidade
das células periféricas à insuli-
na, e pode até ajudar a dimi-
nuir as chances demulheres se
tornaremdiabéticas.
O vinho também é auxiliar

no tratamento de anemia, já
que o álcool permitemaior ab-
sorção de ferro pelo organis-
mo, um copo de vinho contém
0,5mgde ferro. E ainda: reduz
riscosdeosteoporoseedegene-
ração macular, que ocasiona
cegueiraemidosos.
Há alguns anos a revistaWi-

ne Spectator noticiou resulta-
dodepesquisa sobre o resvera-
trol, publicado no Journal of
Experimental & Clinical Can-
cer Research. Nela, o resvera-
trol foi destacado como impor-
tante defensor do vírus do res-
friado comum, da poliomielite
e do H1N1. Com a presença
destasubstância,osagentes in-

fecciosos não conseguemse re-
produzir. O alardeado parado-
xo francês é fundamentado no
fenômeno estatístico de uma
incidência baixa de doenças
cardíacas na França apesar da
dieta rica em gorduras de ori-
gem animal – tudo porque os
franceses bebem vinho duran-
te as refeições, sempre regadas
aazeite,éclaro!
São destaque as publicações

querelacionammelhorqualida-
de de vida sexual ao consumo
de vinho tinto, desde que fre-
quente e limitado a 1 ou 2 taças
pordia.SegundoestudosdoIns-
titutoNacionaldeSaúdePúbli-
cadeHelsinki(Finlândia),uma
pequenadose de vinho aumen-
ta a concentração de hormô-
niosnacorrentesanguínea,pro-
vocando aumento da libido.
Emhomensaustralianos,verifi-
cou-seumamenortaxadeocor-
rência de disfunção erétil entre
os consumidores de vinho em
quantidadesmoderadas, quan-
do comparados aos abstêmios.
Nos EUA, estudo demonstrou
queosriscosdeumacirurgiade
próstata são 50%menores nos
homens que ingerem diaria-
menteumataçadevinho,quan-
do comparados também aos
abstêmios.
Já em relação às mulheres,

pesquisaaUniversidadedeFlo-
rença(Itália)apontaqueocon-
sumomoderadode vinho tinto
pode aumentar a libido sexual
feminina.Consumidorasde 1 a
2 taças de vinho, diariamente,
têmmaior desejo sexual e con-
trole de sua lubrificação em
comparação com grupos de
abstêmias, bebedoras even-
tuais, bebedoras de destilados
easqueseexcedem.

Entretanto, não podemos
negar a existência do alcoolis-
mo e suas consequentes doen-
ças. Abordarei isso semana
quevem.Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM,BR

Veganos agora têmopção
de restaurante emSantos
Sem nenhum produto de origem animal, Veginfood tem sanduíches e pratos do dia a dia

Umaaventuradivertida

FOTOSALEXSANDERFERRAZ

Orgânicos
A24ªFeiradeProdutosOrgânicos
acontecenestedomingo,das9h
às 13h,noJardimBotânicoChico
Mendes (RuaJoãoFraccaroli
s/nº,BomRetiro, Santos).
Aentradaégratuita.Haverá
degustaçãode receitas.

Wickombi
AWickboldentrounaondados
foodtruckse transformouuma
kombiantigaemumcarrinhode
lanchespreparadoscompão
integraldamarca.São sete
opçõesdepãeseseisde recheio,
quepodemsermontadaspelo
cliente, aopreçodeR$ 15,00.
AWickombiestacionana
RivieradeSãoLourençodosdias
6a8de fevereiroe,noGuarujá,
de13a 15.

Spoleto
OSpoletoincluiusaladasemassas
friasesemglútennomenumassa.
Tambémcolocouhambúrguer
veggie,quinoa,mixdesementese
crispdecebola.Osnovos
integrantesestãonasreceitas
prontas(apartirdeR$20,50),mas
tambémpodemserpedidosna
montagemdeoutrassaladas,de
acordocomaescolhado
consumidor(apartirdeR$17,50).

AmoraosPedaços
AAmoraosPedaçospromove, até
dia24/2, oFestival doVerão, com
frutasdaépocanassobremesas.
AgrandenovidadeéoSorvete
CheesecakecomAmarena
(camadasdesorvetede iogurte
comamarena, fatiasde
cheesecake, caldaecoberturade
marshmallow– 100g–R$9,40).
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O My Way tem dois hambúrgueres de soja ou cenoura e molhos como o tofupiry (R$ 25,00, o combo)
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