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Recreio ganha o maior centro médico da região

É

o maior complexo
médico do bairro, o
que faltava a região.
Foi inaugurado o MED
POINT complexo com
dezenas de salas para
consultas e exames em mais de
35 especialidades a preços populares numa ruazinha calma,
atrás do Prezunic que fica em
frente ao viaduto Orlando Raso.
Em cerca de mil metros
quadrados os dois blocos já funcionam com sala de triagem e
que até o fim do ano irá abrigar
um centro de imagem. Ainda
em fase de ajustes o novo Centro Médico contará com centro
de análises clínicas laboratoriais . Construído e idealizado
pela GTB Empreendimentos , o
espaço veio para atender uma
carência desse tipo de serviço
no bairro, garante Alberto Botelho empresário do grupo:
_" Viemos preencher
uma lacuna de marcado que
estava faltando ao Recreio e região. Não se faz mais necessário ter que ir à Barra para uma
consulta', frisa Alberto.
O MED POINT já abriga
cardiologia, oftalmo, pediatria,
ginecologia, otorrino, neurologia, psicologia e outras especialidades.
Todas as consultas possuem valor único (R$ 150).
De fácil acesso, o Centro Médico fica localizado no coração
do Recreio, dentro do Le Gusta, Centro de Gastronomia e
Negócios (situado na primeira
rua após o Prezunic próximo à
Salvador Allende), em frente à
estação do BRT e possui estacionamento, por enquanto gratuito. O email é atendimento@
medpoint.com.br e o endereço
Rua Professora Luiza Nogueira
Gonçalves nº350 - sala 201a
235. Os horários são de 2ª a
6ª feira, das 7h às 19h e aos
sábados, das 7h às 14h.

Guilherme Pereira

"Não se faz
mais
necessário ir
à
Barra
para uma
consulta",
frisa o empresário do
grupo GTB
Alberto
Botelho

O enorme corredor e suas dezenas de salas no novo Centro Médico do Recreio no Espaço Le Gusta

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

E você, é o quê?

T

com a temperatura máxima
corporal, ou seja, as preparações são preparadas
com as mãos e ao atingir
a temperatura de 36 graus
são retiradas do fogo para
resfriar e voltam em seguida, sempre com essa técnica. Essas refeições cozidas
demoram muito tempo para
ficar prontas. É preciso ter
um bom planejamento.

emos vários tipos
de alimentação:
Carnívora – consome todos os tipos
de proteínas de origem
animal sem distinção. É
uma dieta que tem um
pouco de cada grupo aliVegana – além das frutas e
mentar.
dos legumes, os cogumeVegetariana – a base da los acabam sendo uma exalimentação é vegetais, celente fonte de proteína.
folhosos em geral e fru- Bem curioso, os veganos
restritos não toleram nem o
tas.
uso do mel, assim como não
O volactovegetariana – acham justo usar produtos
consome além dos vege- de couro como bolsas, satais, folhas e frutas, os patos ou vestimentas.
Bem, opções nós teovos e produtos a base de
mos de nos alimentar galeite e derivados.
rantindo uma integridade
Macrobiótica – é compos- da nossa saúde, mas às
ta de cereais integrais e vezes somos traídos pela
leguminosas. Consomem gula, e comemos pensando
peixes. Evitam condimen- apenas no prazer, mas contos assim como pimen- fesso que hoje em dia temos que ter um olhar mais
tões e batatas também.
criterioso das escolhas que
Crugívora – tem como fazemos. Nunca esteve tão
ideal só consumir alimen- em alta ser vegano. Eu
tos crus. Existem prepa- mesma fui conhecer de perrações que são “cozidas” to o “um açougue vegano”,

que nomês de março após
os escândalos da 'Operação
Carne Fraca' da Polícia Federal dobrou as suas vendas
em função das manchetes
que repercutiu pelo mundo
à fora sobre a nossa carne,
envolvendo renomados frigoríficos. Lá encontrei várias
opções, no mínimo interessantes, como a coxinha de
jaca e o bacon de coco.
Isso , ali no shopping novo
que abriu na Ayrton Senna,
o Up Town, conhecem? Fica
no Mercado Produtor, na
parte de trás do shopping,
uma graça.
Com isso vale uma
reflexão: Você pensa antes
de comer na opção que estará fazendo para sua saúde?
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Prazer, Thiago.
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99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO
Superintendente Barra, Recreio e Vargens
Primeiramente gostaria de
saber quando será iniciada
a obra da ponte que liga a
Rua Clovis Salgado com a
rua Hermes de Lima. Segundo, o que está havendo
aglomeração ou seja, instalação de favela na orla da
praia em frente ao Lokau.
Ali, moram inúmeros cracudos que assaltam os pedestres ,principalmente a
noite. Os moradores e os
bombeiros já denunciaram e
até agora nada. E por último , gostaria de saber se as
barracas que ficam armadas
na areia, podem ser deixadas na beira da areia para
o dia seguintes , conforme
está acontecendo em frente
a Júlio Bogoricin.
Elisabete Guedes de Sousa
Sandra Sousa
Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R: Olá, sobre a ponte, a
Secretaria de Obras já se
comprometeu em realizar
porém, é necessário aguardar a liberação de verbas.
Quanto aos moradores de
rua e as barracas deixadas
na areia, as demandas já foram encaminhadas à equipe
da Assistência Social e será
realizada ação de acolhimen-

to, em conjunto com equipes
de Ordenamento Urbano.
Entre a pracinha da Acqua
Fitness e centro comercial
Mario Siciliano carros estacionados
irregularmente
fechando passagem de deficientes, loja de auto - peças atendendo clientes na
rua e carros parados no
portão do condomínio. De
nada adianta reclamar no
1746. Eles não vem vistoria
e nem rebocar. INCRÍVEL!
Glaucia
Bahia
José Carlos de

Rua
Oliveira

Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
r: Sra, Gláucia, a demanda foi
encaminhada à equipe responsável pelo Ordenamento
Urbano, será averiguada e
providencias serão tomadas.
Gostaria de saber se na Reserva pode chegar qualquer
um e desmatar a área de proteção ambiental para construir um estacionamento ou
outros? Precisa pagar propina para alguém? Onde paga?
Ou é só chegar e desmatar?

Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R:
Por
favor,
solicitamos
que
faça
a
denúncia à Central 1746.
Gostaria de saber quando a estrada dos cascalhos
será
oficialmente
asfaltada. Já consta asfalto mas não tem não!!!
Nilse
Lopes
Nilse, como você também
espero esse asfalto não só
da rua do cascalho como a
Zenitildes e outras laterais.
O que se lamenta e que com
a duplicação da Bandeirantes a obra de drenagem começou pela Cascalho e no
projeto era para se entregar
ela urbanizada mas temos
toda a rede de águas pluviais feita e só faltando o
asfalto e calçamento como
foi feito na rua do posto de
saúde em vargem pequena
e na rua dumondina mas a
nossa não fizeram agora o
nosso iptu teve aumento
e eles alegam que foi pela
melhoria no bairro pagaria sem reclamar mas que
chegassem essas melhorias
pelo menos na nossa rua

Marcelo
Vieira
Tinoco
Claudio
Suarez
E o asfalto da Rio Morto?
Vergonha
!!!
Tati
Carvalho
E
na
Rua
DW
perto
Gilka, será asfaltada ??
Maria
Luiza
Naglis
Maria Luiza Naglis, concordo. Claudio Suarez, moro
aqui há dezessete anos e
nunca vi um asfalto decente.
Só tampam buracos. Quando tampam, é mal feito.
Marcia Schnabl Moro, na
Rua Cel João Olintho parece mais um tobogã. O asfalto daqui o que você fará?
Jussara
Pereira
Rua soldado José do Cabo
(entre Gláucio Gil e Malba
Tahan) 1/3 da rua com asfalto ruim e 2/3 de terra e buracos, ou melhor, crateras.
Providências, por favor. Nosso milionário IPTU e exorbitantes IPVA'S estão pagos.
Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R: As demandas já foram
registradas e serão encaminhadas para os órgãos responsáveis. A Superintendência busca atender a todos
com rapidez e qualidade.

Estamos em contato permanente com todos os
o´rgãos para que os serviços sejam feitos para melhorar, cada vez mais, o
dia a dia dos moradores.
jornaldorecreio@gmail.com
ou pelo whats app do
JORNAL DO RECREIO
21 991042208.
Participe.

Bruno Morisson/
Angiorradiologia/Cirurgia
Endovascular-Accura
morisson@terra.com.br

P

or que devo fazer a
escleroterapia com
um médico angiologista/cirurgião
vascular? Porque somente o angiologista e/
ou cirurgião vascular são
especialistas na doença
varicosa e poderão diagnosticar corretamente o
problema. Somente ele
saberá, com segurança,
qual a melhor técnica a
ser empregada em cada
caso, e a verdadeira dimensão de suas varizes (elas podem ser um
problema maior do que
aparentam e requerer
tratamento cirúrgico, por
exemplo).
Quais os riscos de
se fazer o procedimento com profissional não
especializado? Embora o
método seja aparentemente simples, não está
isento de complicações
gerais e locais, quando
realizado por não especialista. Pior ainda quando não médico. Entre essas complicações estão:
feridas (úlceras de difícil
cicatrização), manchas
escuras, flebites superficiais ou trombose venosa
profunda (formação de
coágulo em uma veia su-

Qualidade de Vida
CAMPANHA ESCLEROTERAPIA É COM
ANGIOLOGISTA E/OU CIRURGIÃO VASCULAR
perficial ou veia profunda
não esperadas). Apenas o
médico especializado tem
capacidade para tratar
corretamente esse problemaQuais são os tipos
de tratamento para varizes?Escleroterapia
com
substância líquida - É feita através da aplicação de
uma injeção com produto
esclerosante diretamente
nas varizes. 		
A escleroterapia de
varizes pode ser realizada
com produtos disponíveis
no mercado. O médico angiologista/cirurgião
vascular saberá escolher
o melhor para cada caso.
Escleroterapia com espuma - Está reservada para
certos casos especiais e
consiste em aplicar uma
substância
esclerosante, em forma de espuma
densa, diretamente nas
varizes.
Escleroterapia
a
laser em geral é utilizada em associação com a
escleroterapia líquida ou
espuma. O laser trata as
varizes por cauterização
enquanto a escleroterapia
líquida ou espuma trata
por inflamação do vasinho. A escleroterapia a
laser não é recomendada
para pessoas de pele negra ou muito bronzeadas.
Quais são as consequências de varizes não
tratadas? A doença varicosa, seja ela de que tamanho for, não pode ser
considerada apenas um
problema de desarmo-

das pernas. Quando não tratadas, as varizes podem desencadear, ao longo da vida,
sérios problemas de saúde.
Entre esses, tromboflebites,
tromboses venosas e até embolia pulmonar. Além disso, a
doença venosa crônica pode,
com o passar do tempo, levar
ao escurecimento, eczema e
hemorragias
(sangramentos
espontâneos) na perna acometida, culminando com a úlcera
varicosa, que quase sempre é
de difícil tratamento.
Com os novos procedimentos minimamente invasivos para tratamento de varizes
as cirurgias estão se tornando
cada vez menos necessárias
e com resultados no mínimo
iguais senão piores que os novos tratamentos como o Clacs
(laser e escleroterapia) guiada com Doppler ou Veinviwer.
Assim a realização destes com
profissional habilitado fornece
segurança e qualidade ao procedimento minimizando os riscos. Não deixe de procurar um
especialista para qualquer tratamento médico. Fica a dica:
prevenir bem que mal tem!!!!!!
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Delegada da 42ªDP fala dos 4 meses no Recreio
São 34 anos de polícia e
passagens por diversas
delegacias pelo Estado.
A frente da 42 ª DP do
Recreio a delegada Márcia Julião recebeu o JORNAL DO RECREIO para
uma conversa sobre o
balanço de seu trabalho.
A voz rouca e a primeira
aparência de durona se
desfazem diante das primeiras palavras, já que
é extremamente simpática e afável. Soberana
em tudo que fala Márcia
Julião destacou a interação entre o comandante
do 31 º , Sérgio Schalioni
e o delegado da 16 º DP
Marcus Braga para o sucesso na diminuição dos
índices de criminalidade.
Moradora da região há
mais de 10 anos destaca
pontos positivos e negativos por conhecer in loco
as mazelas do bairro:
1) Morar aqui é vantagem?
R: Sim, porque frequento
aqui e conheço cada canto. O ruim é o lado particular que perdi. Evito
restaurantes e locais públicos para evitar comentários negativos. Imagine
eu estar num bar com
minha família e um cara
na outra mesa falar 'Olha
lá a delegada enchendo a
cara', não pega bem né?
A gente vira meio que
exemplo para a socieda-

de.
2)Nesses 4 meses qual balanço que a senhora faz do
seu trabalho?
R: Quando a gente é delegada de uma região tem
uma percepção. E quando
é moradora, tem uma outra diferente. Tem noção
do que aborrece o bairro,
o que causa a sensação de
insegurança na vizinhança.
Me assustei com a violência doméstica. Tanto que
botei duas agentes só para
atender esses casos. Claro
que as treinei. E como não
temos uma Deam aqui Delegacia de Atendimento
à Mulher -, esse primeiro
contato é imprescindível na
apuração dos fatos.
3) Mas isso não é um reflexo em todo país, a violência à mulher?
R: Bom, essa discussão
mais ampla não quero entrar. Eu vim da 41 ª(Tanque) e lá tinha Deam. Assim não ficava a par dos
casos. Em Bangu, não era
tão grande, nem mesmo
Marechal Hermes e Ricardo
por onde passei. Mas tem
muita violência nas Vargens envolvendo a mulher.
4) Voltando aquela história
do que incomoda o morador...
R: Então, passamos a monitorar os roubos e furtos
de veículos e a transeuntes
com mais atenção. Mesmo
em estado de greve a gen-

te tem conseguido enxugar
a carga dos inquéritos dos
procedimentos antigos .
5) O bairro sofreu um grande impacto com abertura
do túnel da Grota Funda e
agora com a Transolímpica
outro corredor enorme de
fluxo de pessoas criou-se. É
mais uma rota para os bandidos, um 'mercado novo'
para eles digamos assim.
Como a Sra enxerga isso?
R: Olha, claro que tem impacto negativo, sim. Mas
o que a gente tem feito é
monitorar os pontos onde
há incidência maior e junto
com a polícia militar procurar prevenir o crime nessas
áreas. A nossa relação com
a policia é excelente, tanto que temos um grupo no
whats app. Aconteceu a gente logo se fala', 'Tá sabendo
disso, viu essa ocorrência?', e
por aí vai.
6) Eu percebo policiais nas
ruas, motos e até de bicicletas, mas nas redes sociais a
impressão que se tem é outra.
A sensação de insegurança
não é maior para quem não
sai de casa e fica atrás de uma
tela?
R: A rede social maximiza.
Uma vez , tinha uma blitz na
entrada do túnel da Grota Funda. O camarada deveria estar
com os documentos atrasados e deu meia volta na contra mão mesmo. Acharam que
era arrastão , bandido. Isso
ficou enorme no facebook.

MESTRE C
é filósofo ir

"

HINA

landês e
graduado
no
Paraguai

Depois da separação, você
nunca vai dormir com
mulher feia, mas vai
acordar com várias.

Aummmm......."

Captur: de parar o trânsito

Ele já está no entre nós. A
grande aposta desse ano da
Renault, o Captur , já está à
disposição dos curiosos na
agência do Recreio(Avenida das Américas14.439, tel:
3527-9034), a Space. Com
visual que foge as características da montadora francesa
que aposta nesse segmento
das Suvs, a Captur já impressiona com o detalhe que chama a atenção: chave-cartão.
Ela é presencial: basta tê-la no
bolso para poder apertar o botão de partida e ligar o carro. É
um brinde que a Renault tinha
no Mègane -normal na Europa.
Alás, lá o Captur é montado
sobre o chassis do Clio. Aqui
é mais parecido com a versão
russa. veja no site do (jornaldorecreio.com.br)
As opções de cor de
pintura em único tom são
branco, cinza, prata e preto.,
bem a cara do brasileiro. Para
carroceria com cor diferente
do teto há 9 combinações possíveis, com mais opções de cor
para a carroceria. Bom vamos
ao que interessa e ver o que
vem de série :
* Ar-condicionado e vidros
elétricos;
* Controles de estabilidade e
de tração;
* Direção eletro-hidráulica
(um motor elétrico aciona o
sistema de direção hidráulica)
airbags laterais (fora os frontais obrigatórios);
* Controle de velocidade de
cruzeiro:
*assistência de retrovisor com
rebatimento elétrico;
* Rodas de liga leve 17 pole-

gadas;
* Sensor de estacionamento
traseiro;
* Luzes diurnas de LED (válidas
para a lei do farol de dia nas estradas);
*Farol de neblina em LED;
*Sistema Isofix (mais simples)
para cadeirinha;
* Bluetooth
E os preços? Em tempos de crise isso é bem relevante , ainda
mais com vários carros na faixa,
como o próprio Duster, WR-V,
HR-v , Creta e Kicks da Nissan.
O Captur brasileiro parte de R$ 78.900, na versão Zen,
que tem motor 1.6 flex, de 120
cavalos (com etanol), o mesmo
o Duster, e câmbio manual de
5 marchas. Se quiser central
multimídia MediaNAv e câmera de ré, a conta sobe para R$
80.890. A segunda configuração
disponível é a Intense, com motor 2.0 (148 cv) e câmbio automático de 4 marchas, por R$
88.490. Bancos de couro são
opcionais (R$ 1.500). Ambas
também cobram mais por pintura em dois tons (carroceria e
teto): R$ 1.400.
Repararam que as nomenclaturas mudaram? Segundo o vice-presidente de projeto da marca francesa, Antônio
Fleichmann, o Captur será exportado para oito países, considerados os principais mercados
da América Latina. A empresa
também afirmou que a troca
acontecerá aos poucos. Atualmente, são comuns nomes de
versões como Dynamique e Expression. A montadora dessa
vez caprichou no design e no
interior. Vale o Test Drive.
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Novo espaço traz para
o Recreio super telão

O

morador ganha mais
um espaço de lazer
e gastronomia na região e reforça a teoria de
que a cada dia que passa
o Recreio dos Bandeirantes
vai ganhando excelentes
opções de entretenimento
precisando cada vez menos
de deixar o bairro a procura de diversão. Chegou no
mês passado o FICA A DICA,
choperia e gastronomia que
fica no Espaço Le Gusta que
abriga no segundo andar o
centro médico MED Point.
O cardápio é bem variado e elaborado com todo
cuidado. O destaque vai
para a carne de panela com
bambá de couve, aipim frito
e cesto de pão, sai a R$ 28.
A casa trabalha com nomes
descontraídos como a Picanha Arretada que são tiras
de picanha servidas com batata frita, farofa , carne seca,
queijo meia cura e manteiga
de garrafa, sai a R$ 77. Ou-

tro nome divertido é o HOJE
PODE que é uma porção de
torresmos crocantes servidos
com molho de cachaça, o petisco sai a R$ 20.
Localizado entre os
dois blocos do Le Gusta, chama a atenção para a praça
grandiosa e um telão gigante
de LED, com 24 metros quadrados de alta definição, ideal
para festas e aniversários. No
centro do pátio, um pequeno
palco que recebe musica ao
vivo de quarta a sábado. Aos
sábados, uma feijoada completa inclusive com frutos do
mar acompanhada de samba
ao vivo com banda Brasil tem
animado as tardes. O bufê sai
a R$ 37.90 por pessoa a partir do meio dia. O Fica a Dica
fica na primeira à direita depois do Prezunic do viaduto
Orlando Raso , na Rua Professor Luíza Nogueira Gonçalves
350 - telefone 3594-0734. A
casa abre a partir das 17 H e
funciona até uma da manhã.
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Para os fãs de Cássia Eller
- musical estreia na Barra

Em tempos aonde só se ouve
sertanejo no Rio, um alento
aos fãs do velho e bom rock
and roll é o musical “Cássia Eller – O Musical” que
estreia a partir do dia 8 de
abril o Teatro Bradesco, na
Barra (Village Mall).
O espetáculo já foi
visto por mais de 150 mil
espectadores após percorrer as 27 capitais brasileiras. O espetáculo destaca
a carreira de uma das vozes mais marcantes da MPB.
“Sou fera, sou bicho, sou
anjo e sou mulher”. Mulher
de poucas palavras, cantora
de infinitos sons e uma voz
tamanha, doce e amiga na
vida, foi forte e surpreendente na arte. Com menos
de 40 anos de vida e 20 de
carreira, Cássia Eller partiu
no auge e deixou uma obra
eterna.
O musical tem direção de João Fonseca e Viniciús Arneiro, idealização de

Gustavo Nunes e produção da
Turbilhão de Ideias Entretenimento. O texto é de Patrícia
Andrade, que flagra Cássia
ainda antes do início da carreira e acompanha toda a sua
trajetória musical - dos primeiros passos como cantora
em Brasília a sua explosão
nacional - sem deixar de lado
seus amores, em especial Maria Eugênia, sua companheira
com quem criou o filho Chicão. A autora fez um amplo
mergulho na obra de Cássia e
entrevistou familiares e amigos que a ajudaram a construir um mosaico fiel sobre a
história da cantora.
SERVIÇO: Temporada: De
08 a 30 de abril
Local: Teatro Bradesco
VillageMall - Av. das Américas,
3900 - (21) 3431-010 sextas
e sábados às 21 e domingo
às 19h Ingressos: De R$ 25 a
R$100(inteira)
Duração: 120 minutos
Classificação: 14 anos
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/

A

nossa
ex capa
de 2015, o rubro-negro, Sandro Rocha esteve recentemente
na Pizzaria Don
Helio, no Itaúna e lá encontrou uma diva da televisão
brasileira, Vera Holtz. Vera
acaba de viver, aos 64 anos,
a vilã Magnólia da novela 'A lei do Amor' e come-

mora a boa fase:
"Perdi 15 kg e estou linda com meus
cabelos
brancos",
disse.
Sandro segue bem ativo nas
redes sociais falando de política e do seu clube de coração,
além de manter um blog de
dicas de viagem para a Disney.
Vale conferir seus vídeos, num
deles ele está completamente
sem voz após uma vitória do
Flamengo pelo campeonato
carioca. Ele tem dois perfis no
facebook, vê lá, Sandro Rocha
Oficial. Vocês vão se divertir.

No mesmo Don Hélio, tem a presença da
Família Lima
que esteve
na casa para uma pizza literalmente em família.
O grupo já tem larga estrada e começou em 1994.
A Família Lima já se apresentou
em mais de 13 países, dentre eles
Estados Unidos, Áustria, França,
Espanha, Alemanha e Vaticano,
onde se apresentou na Pizza San
Pietro para o Papa João Paulo II e
um público de 500.000 pessoas.
Na foto, o patriarca com
os filhos Amon-rá, Moisés

e Lucas, marido de Sandy.
Acima, o rei do brega nordestino, Amado Batista que esteve fazendo shows no mês
passado em Vargem Grande foi conferir as carnes do
Gran Parrilla, na Lucio Costa
8000. O goiano de 66 anos
está com 38 anos de carreira,
39 discos, sendo 28 inéditos,
28 discos de ouro e mais 28
de platina e um de diamante.

Degustando a Vida

O nome páscoa surgiu a
partir da palavra hebraica
"pessach"
("passagem"),
que para os hebreus significava o fim da escravidão
e o início da libertação do
povo judeu (marcado pela
travessia do Mar Vermelho,
que se tinha aberto para
"abrir passagem" aos filhos
de Israel que Moisés ia conduzir para a Terra Prometida).
Ainda hoje a família judaica se reúne para o
"Seder", um jantar especial que é feito em família
e dura oito dias. Além do
jantar há leituras nas sinagogas.
Para os cristãos, a
Páscoa é a passagem de
Jesus Cristo da morte para
a vida: a Ressurreição. A
passagem de Deus entre
nós e a nossa passagem
para Deus. os, no hemis-

Vinhos, peixes e chocolates, combinam?

fério norte, a celebração da
páscoa era marcada com o
fim do inverno e o início da
primavera. Tempo em que
animais e plantas aparecem
novamente. Os pastores e
camponeses presenteavam-se uns aos outros com ovos.
Mas e o vinho, combina com
chocolate?
Se sozinho o doce já
é bom, especialistas aconselham um acompanhamento
para deixá-lo ainda melhor:
o vinho. A combinação requer alguns cuidados, mas
desde que feita corretamente, o sucesso é garantido. O
ideal é optar por chocolates menos doces, com pelo
menos 60% de cacau, mas
qualquer tipo pode virar
uma boa dupla com a bebida. Quando um ou outrotem muito açúcar no vinho
ou no alimento vai ficando
mais difícil harmonizar. Por
exemplo, se você escolher
um chocolate ao leite com
vinho seco, a bebida vai ficar muito amarga depois da
sobremesa. Tudo depende
do gosto, mas algumas combinações facilitam, segundo
Lucas Sartori sommelier.
A combinção é facilitada pelo
simples fato de os dois serem ricos em polifenóis, que
ajudam a dilatar as veias e
aumentam a oxigenação do
cérebro.
Os apaixonados por
chocolate ao leite devem escolher um vinho doce para
acompanhá-lo, como o vinho

do Porto. Assim, nenhum sabor se sobressai e anula o
outro. Já os chocolates com
50% de cacau são de fácil combinação e podem ser
acompanhados com diversos
tipos de tintos, sejam eles
jovens ou encorpados. Boas
dicas são o Cabernet Sauvignon, Shiraz e Merlot. Para os
chocolates com mais de 70%
de cacau, uma dica é optar
por rótulos tintos secos sem
passagem por madeira, como
os Merlots jovens. Acima deste percentual, vale escolher a
bebida com leve passagem
por madeira, como Cabernet
e Merlot.
Chocolate
branco
pode ser combinado com vinho branco ou tinto. Uma
dica é escolher rótulos com
fermentação malolática, que
dá um toque amanteigado à
bebida e ajuda a harmonizar
com o doce. “Chocolates com
recheio de frutas cítricas, por
exemplo, podem ser harmonizados com espumante moscatel.
Mas e a estrela da
mesa, o peixe? Sabia que
peixes também harmonizam
muito bem com vinhos tintos? Segundo a análise de
Vitor Fernandes, professor do
curso de sommeliers do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de São Paulo, criar uma
saborosa combinação de gostos, deve-se considerar o tipo
de refeição, pois quanto mais
leve o prato, mais suave deve
ser o vinho. Para Vítor, o pro-

cesso de preparo da carne
vermelha e do peixe, seja
assado, frito, cozido ou grelhado exerce influência na
escolha. “Por causa do gosto
mineral do peixe, vinhos que
tenham muito tanino, um
polifenol presente na uva,
não são recomendados. Essas substâncias não casam
bem e atrapalham a degustação”, completa.
Dicas:
Bacalhau: deve-se optar pelos tipos branco maduro e
Chardonnay Novo Mundo.
Salmão: boas sugestões são
rosés e pinot noir jovem da
Borgonha.
Atum: prefira merlot jovem
nacional, rosés e espumante
rosés brut nacional.
Sardinha: brancos ácidos,
vinhos verdes, pinot grigio
da Itália e rosés de vinho
verde são os mais indicados.
Cavalinha: riesling da Alemanha, vinho verde e espumante do Loire Blanc, são
opções.
Linguado: opte por sauvignon blanc (da França, Chile e
Nova Zelândia) ou prosecco.
Truta: prefira branco seco
(chablis ou riesling da Alsace) e espumante cava brut.
Cação: os melhores tipos
para acompanhar são rosés
da Provence, viognier (da
França ou Espanha) e espumante brut.
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Curtiram ? Espero que
sim. Boa Páscoa e bons
feriados esse mês em harmonia e família e tim tim!

No Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13.280, telefone:2498-8799 e agora a
Adega de Vinhos , vindo da
Cadeg no espaço le Gusta
atrás do Prezunic, (primeira á
direita). Sempre haverá boas
escolhas e bons rótulos, além
de preços justos.
Tim tim!

