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EDITORIAL

Classibosque
SER
VIÇOS
SERVIÇOS
4ARTE
AULAS DE PINTURA
óleo e acrílico,
na região da ABM.
Prof. Rodrigo
Monteiro.
Tels.: 2496-6078 / 97963-0886.

A nossa edição de gastronomia está
na área e se você colocar o jornal para
o cachorro a casinha dele pode
amanhecer cheia de formiga. Tem tanto
açúcar nessas páginas, que não vai ter
jeito. São mais de 40 sabores de
sorvetes, tortas maravilhosas, doces
caseiros, sobremesa de KitKat com
gotas de chocolate, marshmallow
gratinado e calda de chocolate Outback,

além de incríveis sorvetes veganos.
Mas tem bife de ancho também,
feijoada, japa, refeição congelada e
embalada a vácuo, sem conservantes e
até pizza de cerveja. Isso mesmo. O
Abraccio e a Stella Artois passaram dos
limites juntando essas duas paixões num
só produto e foram parar na capa da
nossa edição de gastronomia!
Bom apetite!

O maior
portal de
comunicação

da Barra
4INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. Notebooks. Instalação,
Windows. Venda de PCs.
Pequenas redes. Orçamento
grátis! Tels.: 3649-4530 /
99702-9265. André.

IMÓVEIS
Apartamento Teresópolis
Excelente, no Centro da cidade,
próximo ao comércio e agências
bancárias! 2 qts., sala, cozinha,
banheiro e 1 vaga. R$ 350 mil.
Tel.: 99983-7987.

VENDO OU ALUGO
Escritório mobiliado.
45m2 - Av. das Américas,
3333, Edifício Blue Chip.
Recepção, banheiro, sala
ampla com vista para Av. das
Américas.
WhatsApp: (16) 98223-9189.

Instagram / Facebook
Twitter / Youtube
AFOLHADOBOSQUE
Site / Blog
www.afolhadobosque.com.br
afolhadobosque.com.br/blog

Expediente
Editor: Luiz Neto.
Repórteres:
Marcela Prado, Flávia Loureiro,
Lúcio Soares, Marcelo Alaerte.
Direção de mkt: Marta de Souza.
Correção ortográfica: Celina Karan.

Tels.: 2209-4554
99274-3202 - WhatsApp
99914-4222 - WhatsApp

VENDE-SE
SCOOTER ELÉTRICA NOVA.
Importada. Desmonta rápido.
Fácil p/ transporte. Medidor de bateria
LED. R$ 8 mil. Contatos:
2493-4043 / 99983-7986.

folhadobosque@gmail.com
Endereço: Rua Jornalista Henrique
Cordeiro, nº 70, bloco I, 1406
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade
dos seus autores e não refletem, necessariamente,
a opinião do jornal.
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Gastronomia doce
A farra dos sorvetes incríveis e tortas fantásticas
Passaram mel no nosso caderno
gastronômico. Estamos falando de mais de
40 sabores de sorvetes e de tortas
fantásticas entregues em sua residência.
No quesito sorvete, a loja 40 Sabores,
localizada no Barra Prime, é imbatível. Não
é difícil passar pelo local e ver as pessoas
fotografando as próprias sobremesas
divinamente montadas, como o Grand
Gelato (picolé a sua escolha, sorvete de
ferrero e baunilha, amendoim e brigadeiro
em torno da taça com calda de creme de
avelã - R$ 19,90), entre outras delícias.
“Temos até mais de 40 sabores de
sorvetes”, diz Cristiane Coutinho, uma das
sócias da loja.
Por R$ 7,90 (100g), dá para degustar
sabores exóticos como os de castanha e
tapioca; optar pela linha diet com coco e

Petit gateau
da 40 Sabores
com picolé da
preferência, coberto
com chocolate
derretido, frutas
e castanha

chocolate; ou escolher entre os incríveis
chocolate com amêndoas, nutela,
ovomaltine e diversas outras opções.
“Todos feitos sem gordura trans”, avisa
Cristiane.
No ramo das tortas, é difícil bater a
tradicional Mr. Torta. Uma das clientes mais
antigas na Folha tem tortas para todos os
gostos. Seja com massas de chocolate, pão
de ló, integrais, de nozes ou geladas.
A Pavê bombom (massa creme com
biscoito, recheio de brigadeiro e bombom
e cobertura de chocolate amargo com
bombom picado - R$ 51,20, com aro 18) é
de outro planeta.
A casa, que não cobra taxas de entrega,
também faz bolos temáticos e doces para
festas. Confere abaixo os telefones e
endereços de ambas as lojas

22

4

Outubro de 2020

anos

Outback e KitKat juntos é covardia
Um mix incrível que combina cookies com gotas de chocolate, uma
surpreendente pasta cremosa de KitKat,
marshmallow gratinado, calda de
chocolate Outback e mais KitKat para
finalizar. A sobremesa exclusiva atende
pelo nome de S’mores Outback e é fruto

S’mores
Outback

Driblando a crise

Diogo Brasil

O chef Diogo Brasil inovou em
tempos de crise. Após ter o contrato
rescindido com um hotel, o Praia
Ipanema, devido à pandemia, ele
criou uma feijoada caseira para delivery. Fechou uma parceria com sua
esposa e o seu sogro: ela cuida das
embalagens e o sogro das entregas.
O sucesso foi imediato e os pedidos
se multiplicaram.
Dono de um extenso currículo –
começou no Sernambetiba Bistrô,
que era no posto 5 e já passou até
por Fasano e Club Med – Diogo faz
entregas na Barra, Recreio,
Jacarepaguá, Zona Sul e Tijuca.
Quem quiser conferir a iguaria,
basta entrar em contato com ele via
WhatsApp (21 99551-0092). A
feijoada completa sai a R$ 105, a
de frutos do mar, a R$ 180 (ambas
para duas pessoas). Nesses valores
são acrescidas as taxas de entrega.

de uma parceria do KitKat com o
Outback Steakhouse.
Sai a R$ 29,90 e é preciso correr para
provar porque fica por tempo
limitadíssimo no menu do restaurante
de temática australiana. Rola de pedir
pelo iFood também.
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Pronto
em
dez

Sorvetes
veganos

minutos
Sem conservantes,
prática e deliciosa, a
comida do futuro pode
ser entregue na sua casa
No restaurante Cuisine Vert
Bistrô, no Downtown, as novidades são os sorvetes veganos das
marcas Hoba e Mondo. Leves e
deliciosos, já foram testados pela
nossa
equipe
e
estão
‘aprovadibilíssimos’.
O buffet vegano do
restaurante sai a R$ 25, para
comer a vontade. Ou, R$ 20 o
prato. Com 20% de desconto para
quem falar que viu essa
reportagem na Folha.

O canelone do Bistrô Allium

Dá para acreditar que esse canelone
da foto ao lado ficou pronto em dez
minutos, não é congelado da Sadia e
que não tem conservantes?
Mas é verdade. A mágica atende
pelo nome de Bistrô Allium. As
refeições – entregues pelo restaurante
no sistema delivery – são embaladas a
vácuo numa máquina de última geração.
Ao receber, você coloca no freezer, ou
deixa na geladeira. Na hora de
regenerar, basta colocar numa panela
com água, esperar ferver, desligar o
fogo e marcar dez minutos no relógio.
Prontinho! No mesmo almoço de
final de semana, o seu filho come uma
carne, você come peixe e o seu marido
come massa. Com o mesmo tempo de
preparo, pois todas as embalagens
podem ser colocadas na mesma panela
de água.
“Qualquer pessoa tira uma onda de
chef com essa comida. Basta saber
esquentar água”, diz o dono do Bistrô,
Celso Castanheira, que mora no Bosque
e vez ou outra entrega, pessoalmente,
as refeições nas casas dos moradores.
Com a técnica da embalagem a
vácuo, as refeições estão sempre com o
sabor de comida feita na hora. Mais
incrível ainda são os valores das
porções. Um peito de frango grelhado
sai a R$ 9. O filé de tilápia custa R$
12,50. Um estrogonofe de carne, R$ 14,
enquanto o canelone de ricota e
espinafre (foto) sai a R$ 18. Tem
diversos acompanhamentos como
opções, mas o cliente pode optar por
pedir apenas a proteína.
Solicita o cardápio pelo número
96462-3205. E só pede!
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É sério isso?
Huuummm! Abbraccio e Stella
Artois lançam pizza de cerveja
Já imaginou como seria a união de
duas paixões do brasileiro como a
cerveja e a pizza num só produto?
Pensando nisso, as marcas
Abbraccio e Stella Artois se uniram para
lançar uma super novidade: a pizza com
cerveja na massa. Disponível nas
versões Pizza Zucchini e Pizza Blue
Parma, os produtos levam cerveja Stella
Artois na composição da massa. O
líquido atua na fermentação e deixa a
massa ainda mais aerada, leve e
saborosa.
A Zucchini acompanha molho
pomodoro, queijo parmesão, mozzarella, queijo de cabra, abobrinhas
grelhadas e finalizadas com tomate seco.

Já a Blue Parma traz redução de molho
Alfredo com parmesão, queijo mozzarella, lascas de prosciutto e finalização
com blue cheese.
Os produtos estão disponíveis por
tempo limitado. E apenas por meio do
combo 1 pizza de 6 pedaços (dentre as
duas opções de sabores) + 2 Stella Artois
long neck, por R$ 69.
“Unimos duas paixões brasileiras,
para proporcionar a experiência de
consumo inédita para os clientes das
marcas”, afirma a head de marketing do
Abbraccio, Andréa França.
A combinação também está disponível pelo iFood ou à venda, aqui na
Barra, no Abbraccio do Rio Design.

As pizzas
Zucchini e
de Parma
do Abraccio:
massa feita
com cerveja
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Boutique
de carnes
Express
Black angus, peixes, linguiças e produtos de
produção própria já podem ser encontrados na
Boutique Tragga, inaugurada recentemente na
unidade do restaurante no Vogue Square. Além de
oferecer a oportunidade do cliente levar um
pouquinho do restaurante para casa, o Tragga leva a
Boutique até a pessoa. É só fazer o pedido pela
Boutique Express (via WhatsApp 98355-0386). Tem
ainda uma adega com 5 mil garrafas.
Todos os dias, das 18h às 21h, acontece o
#HappyHourTragga, com drinks por R$ 18 (cada
um); chope Therezópolis 200ml, por R$ 6,90; e
espumante Nocturno Brut Rose, por R$ 69. Para
acompanhar os drinks, o chope ou espumante do
happy hour podem ser escolhidos ítens como as
bolinhas de gorgonzola trufadas (R$ 29).

7

Consulta
na cozinha
A nutricionista
Ana Netto,
na cozinha do
Espaço Acolher

A boutique de carnes e
o bife de ancho ao osso da costela, no Tragga

Já pensou na maravilha de se consultar com um profissional
de nutrição e poder aprender na prática como preparar as receitas?
No Espaço Acolher isto é a pura realidade. Localizado no Vogue
Square, o local conta com uma cozinha funcional integrada, além
de uma equipe completa com nutricionista, chef de cozinha,
psicóloga e enfermeiras. “É na cozinha que são realizadas as
orientações nutricionais, além de consultas práticas, individuais
ou em grupos”, explica a nutricionista, pedagoga e proprietária
do espaço, Ana Carolina Netto.
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Noite fica triste
NOTAS
NOVA OLEGÁRIO
O condomínio Barra Prime
Offices parece decidido a tomar
o espaço do Parque das Rosas,
que dividia o status de point da
Barra com a Olegário Maciel. A
economia no lugar vai de vento
em popa e a cada semana surge
um novo empreendimento no
lugar. Os lugares nas mezinhas
aprazíveis espalhadas pelo
condomínio estão cada vez mais
disputados e o point vem sendo
chamado de Nova Olegário.
Com uma vantagem: seguranças
nos acessos ao local.
SINTONIA PRESENTE
Ainda que aconteçam alguns
assaltos na região, o programa
Barra Presente é o projeto mais
bem sucedido colocado em
prática no bairro em anos. Existe
até uma sintonia fina entre os
policias e os moradores. Não é
raro ver pessoas parando os
policias para agradecer. Nada
mal para um bairro que até bem
pouco tempo sucumbia diante da
violência!
SURREAL
As promoções da clínica de
estética Espaço M vêm fazendo
a alegria da mulherada. Tem dias
que a cliente faz esfoliação, drenagem, tratamentos articulares e
massagem relaxante por apenas
R$ 59,90. Falando que viu na
Folha sai a R$ 55. Confere mais
lá na última página. É surreal!

Castejá

Ícone das noitadas cariocas, o DJ
Bernard de Castejá faleceu no domingo,
dia 20 do mês passado, aos 59 anos.
Diabético, ele se internou no início de
agosto no Hospital Unimed Barra para
uma cirurgia vascular na perna e
contraiu pneumonia.
De 2000 até 2015, Castejá
comandou a pista da boate Nuth, aqui
na Barra. Em Búzios (onde fundou, no
final dos anos 70, o primeiro cinema do
balneário), nas boates Calígula e
Resumo da Ópera o DJ também reinou.
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Pet shop diferenciada
Meu Pet Brasil
aterrissa na Barra
com novidades. Dá até
para acompanhar ao
vivo o banho e tosa
do seu cachorro

Del Andrade com a sua mulher Ive Jardim e a Golden Diana

Já pensou em assistir ao
vivo, de qualquer lugar, o
banho e tosa do seu pet? Pois
na Meu Pet Brasil, loja recéminaugurada no Bosque
Marapendi, basta o cliente
baixar o aplicativo da loja para
acompanhar o banho do seu
cãozinho. “Até do Canadá, a
filha de uma cliente já assistiu,
em tempo real, a tosa do seu
cachorro”, conta o empresário
e sócio da Meu Pet, Del
Andrade. “Os serviços também
são todos gravados e permitem
ao dono uma análise posterior,
em caso de necessidade”,
completa ele.

Durante mais de um ano,
antes de abrir a loja, Del
pesquisou cuidadosamente as
necessidades dos donos de pets
da região. Após constatar a
enorme quantidade de donos
idosos e cães mais velhos,
optou por criar uma loja com
acessibilidade e diferenciada.
“Notamos também uma
enorme quantidade de cães
com displasia na região. É um
problema nas articulações que
dificulta
o
caminhar.
Colocamos
piso
anti
derrapante na loja, além de
deck de borracha nas banheiras
para o conforto dos pets”,
comenta Del.
Os cuidados com a
transparência e segurança
estão em todos os lugares. Os
tutores têm ampla visão ao
banho e tosa, através de vidros
temperados (que em caso de

impacto, não quebram).
“Além disso, os animais
não se sentem claustrofóbicos,
pois não ficam em gaiolas com
grades. Eles são colocados em
canis com portas de vidro
temperado, com paredes de
mármore e tapetes higiênicos”,
explica o empresário.
A Meu Pet disponibiliza
ainda Taxi Dog gratuito para a
região do Bosque Marapendi.
“Nem no carro os animais são
colocados em gaiolas. E viajam
com o cinto de segurança, nos
bancos, de acordo com a
legislação”, finaliza Del,
lembrando ainda que não
transporta no mesmo carro pets
de donos diferentes.
A
Meu
Pet
está,
literalmente, de portas abertas
para você: A loja não tem
portas para facilitar o acesso!
Diferenciada? Imagina...
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Deixa o
novo
normal
te levar
Bar do Zeca Pagodinho
reabre e os shows ao vivo
estão de volta

drinques feitos pelo barman Dom
Colômbia, é hora de deixar o novo
norma te levar. Tem show todos os dias
e o couvert artístico sai por R$ 25.
Outra casa na Barra que volta a
oferecer shows é o Salomé Bar, na
Olegário Maciel - único bar da rua com
ambiente fechado, ar-condicionado e
palco para shows.
Além da programação musical, o bar
criou a Terça da Mulheres, uma noite
de azaração comandada pelo promoter
Joaquim Vidal. “A ideia é criar algo
aqui como a 'Noite do Torpedo', que eu
fazia no antigo bar Bastidores”, diz
Joaquim.
Dono do bar, Fabiano Alves oferece
dose tripla de gin para a mulherada. Por
cerca de R$ 11, dá para tomar o drinque
da moda. O milagre da multiplicação
também acontece com as caipis: Três
pelo preço de uma.
A gastronomia do Salomé é um
capítulo a parte. Entradas certeiras
como bolinhos de costela e molho
caseiro de maionese (12 unidades, R$
23) são preparadas com esmero pelo
chef Matheus Silva, que é filho de
Fabiano.

Zeca no
seu bar

Tem álcool por toda parte no Bar do
Zeca Pagodinho, mas dessa vez ele está
presente também na recepção e nos
toaletes! Aquele que era servido nas
mesas continua, mas agora as bebidas
têm a companhia do álcool gel, que
passa a ser disponibilizado pela casa
onde os convidados sentam. Após ficar
alguns meses fechado devido à
pandemia, o Bar do Zeca Pagodinho
reabriu na quinta-feira (08/10).
A retomada faz parte da fase 6B do
cronograma de flexibilização autorizado pela prefeitura que permite a música
ao vivo e limita em 50% a capacidade
de público, sem pista de dança. No
local, só será permitida a entrada com
máscaras e todos terão a temperatura
medida. Os pedidos serão feitos apenas
nas mesas para que seja mantido o
distanciamento social.
Para quem estava com saudade de
música, comida de boteco preparada
pelo chef Toninho do Momo, e dos

O chef Matheus Silva com os bolinhos de
costela e o seu pai, Fabiano Alvez.
Retomada em família

O Bar do Zeca fica na Av. das Américas, 8585. Shopping Vogue Square.
Informações: 3030-9097.
O Salomé fica na Av. Olegário Maciel, 373. Informações: 96423- 7514.
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Antiguidade é posto
Mercado de raridades
no CasaShopping é um
resgate das feiras de rua
Você pode encontrar desde um
conjunto de centro de mesa, de cristal,
que pertenceu a Família Real, estimado
em R$ 25 mil, passando por um tapete
Isfahan de 120 anos, até um simples
chaveiro da Copa de 90, de R$ 20, ou
as mini cokes e ioiôs, que foram febre
na década de 80. Bem-vindos ao
Mercado de Raridades, que desde o dia
17 de outubro, passa acontecer todos os
sábados, de 13h às 19h, no
CasaShopping.
“O frequentador também pode levar
relíquias de família para vender para os
expositores ou restaurar”, avisa o
organizador da feira, Alexandre Lucas.
Entre os expositores, destaque para
o iraniano Jamshid Naderi – um dos

maiores especialistas em tapetes persas
no Brasil. Jimmy, como é conhecido, faz
ainda lapidação de cristais, banho de
ouro e prata, entre outros serviços.
A antiquária Raquel Mettre,
conhecedora da história de cada uma das
mais de mil peças de seu acervo, com
joias, muranos e brinquedos, também é
um dos destaques do evento.
“Temos uma expositora com mais de
92. A ideia é resgatar o charme das feiras
de rua. Só que com toda infraestrutura,
conforto, área de lazer e ótimos restaurantes”, comenta Lucas, que conta com
o apoio incondicional do gerente de
marketing do CasaShopping, Eduardo
Machado, um apaixonado pelo tema e
colecionador de obras de arte.
A entrada no túnel do tempo é
gratuita e a feira acontece no espaço
Onda Carioca do shopping, que fica na
Avenida Ayrton Senna, 2.100. Informações: 97064-2858.

Alexandre Lucas com o iraniano Jamshid Naderi, o papa dos tapetes persas no Brasil

11

