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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Cinco dos melhores e mais premiados chefs 
de cozinha mineiros promoveram um en-

acolhe crianças e adolescentes do estado de 

-

degustação em cinco etapas foi harmonizado 
com vinhos de importantes importadoras: 

-

-

A noite se iniciou com petiscos volantes 
criados pelo chef André de Melo do Bravo 

-

-
vilho noissete com alioli e chinese bun com 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

e seus acompanhantes acolhimento durante e 

-

-

-

Sociedade 47JORNAL DA CIDADE

GALINHADA DO CHEF JAIME SOLARES

O chef Jaime Solares, do Borracharia Gas-
trobar, lançou na última terça-feira a “Ga-
linhada do Chef”, que acontecerá toda ter-
ceira terça-feira do mês.  O cliente pagará o 
valor de R$ 45 para degustar a galinhada à 
vontade e os petiscos linguiça ao vinagre-
te, mandioca e angu fritos, queijo pachá e 
mandiopan. Com uma receita tradicional, 
que contempla todas as partes da galinha, 
o chef Jaime Solares preparará, além da ga-
linhada caipira tradicional, as versões com 
quiabo, taioba e pequi. A minha dica é mistu-

Afonso Pena, 4321 – Serra. (31) 2127-4321.
 
PRAZER EM COZINHAR POR MARIANA ANDRADE

Adorei as saladas de pote artesanais que 
a Mariana Andrade está fazendo. No ins-
tagram dela (@prazeremcozinharm) tem 
várias opções saudáveis. Indico a salada de 
frango com molho verde, batatinhas baby 
com alecrim, cenoura cubinhos, tomatinho, 
alface e lascas de parmesão e a salada de 
carne seca com couscous marroquino, mo-
lho Chimichurri, cenoura, abobrinha, alho 
poró, tomatinho e alface. São dois tama-
nhos: R$ 12 e R$ 16, com a devolução do 
pote, no próximo pedido ganha desconto. 
As saladas duram, em média, de 3 a 5 dias. 
Encomendas: (31) 99632-8984. 

SENHORA PIPOCA

Uma delícia nessa onda de produtos arte-
sanais são as pipocas saborizadas da Se-
nhora Pipoca. São pipocas produzidas sem 
o uso de aromatizantes ou conservantes. A 
validade é de 30 dias. Provei de paçoquinha; 
rapadura e coco; chocolate belga e café; 
Oreo; banana e canela e goiabada com li-
mão. Todas muito crocantes, mas os dois 
primeiros sabores são os melhores, na mi-
nha opinião. O pote de 70g custa R$ 10,90 
e o de 120g, R$ 16. E são potes excelentes 

Momento Supernosso, A Padoca, Padaria 
Vianey e Montecristo. Você pode também 
contratar a foodbike para eventos, aniver-
sários e casamentos.  Contato: senhorapi-
poca@hotmail.com (031) 99783-8910.

DUO GOURMET

O guia de descontos dos melhores restau-
rantes de BH já está à venda. Com o Duo 
Gourmet, na compra de um prato principal 
você ganha outro de igual ou menor valor. 
As novidades desse semestre são: Tche Par-
rilla, Borracharia Gastrobar, Rokkon, San-
Ville, Osteria Matiazzi, Salumeria, Pecatore, 
Quinto do Ouro e Dorival. São 50 cupons 

venda nos supermercados Supernosso e 
pelo site duogourmet.com.br .

Polvo, picles e brandade de pupunha, 
pelo chef Fred Trindade

Emulsão de chocolate de café ao grand 

morando, pelo chef Ivo Faria


