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Onde
Gelato italiano

Endereço: Rua São Paulo, 2112 – Lourdes

Telefone: (31) 3292-2588

Os chefs

38 Sociedade JORNAL DA CIDADE

GREEN UP

O novo restaurante, localizado dentro da 
Cia Athletica do Diamond Mall, apresenta 
quatro diferentes elementos: Chef Service, 
Green Up & Go, Mini Market e Combinados 
de Energia para o café da manhã. Os sóci-
os Luiz Calfa (carioca), Thavashan Perumal 
(sul-africano), Carolin Puppel (alemã) se 
juntaram ao Chef mineiro Felipe Rameh 
para oferecerem uma comida de sau-
dável e de qualidade. Além de atender os 
frequentadores da academia, o Green Up 
é aberto ao público de 7h e segue até às 
21h. Av. Olegário Maciel, 1600 - Lourdes.

TEMPORADA GOURMET NO 

SHOPPING CONTAGEM

O Shopping Contagem realiza a primeira 
edição do Temporada Gourmet, de 31 de 
março a 9 de abril. Famosos chefs como 
Ivo Faria (Vecchio Sogno) e Carlos Bruno 
(O Conde) darão dicas valiosas em work-
shops, harmonizações, degustações e fes-
tival. O evento será divido em duas partes. 
A primeira, totalmente gratuita, terá uma 
estrutura montada na praça central do 
shopping, onde serão realizados os work-
shops e as degustações. Para participar, 
basta fazer inscrição prévia pelo aplicati-

vo de celular do Shopping Contagem. Já a 
segunda etapa será composta pelo menu 
especial, no qual os restaurantes do mall, 
participantes do evento, venderão um 
prato especial a R$16,90 no almoço e jan-
tar, criados exclusivamente para a Tem-
porada Gourmet. Av. Severino Ballesteros 
Rodrigues, 850 - Cabral, Contagem.

QUEIJO D’ALAGOA MG 

Com mais de 7 anos de vida a loja virtual 
“Queijo d’Alagoa MG” agora prepara-se 
para inaugurar a primeira loja física, 
na Rua José Luiz de Siqueira, nº 352 no 
Centro de Alagoa/MG. A inauguração 
está prevista para o dia 1º de abril com 
uma degustação dos queijos artesanais 
Alagoa em diferentes estágios de matu-
ração harmonizados com vinhos brasilei-
ros, licores e meles alagoenses e azeite 
extra virgem produzido na própria zona 
rural da cidade. Além do queijo, azeite e 
mel a loja também comercializará cafés 
especiais de diferentes regiões de Minas 
com planos de ser uma vitrine também 
para produtos locais: pinhão, frutas de 
época, ovo caipira, farinha de moinho, 
farinho de monjolo e artesanatos. www.
queijodalagoa.com.br. 

Na web Quer saber mais? 

alessagelato.com.br 

facebook.com/AlessaGelato | Instagram: @alessagelato

Horários: Todos os dias das 13h às0h, 

sextas e sábados até as 2h

Capacidade: 80 pessoas sentadas

Inaugurado em outubro de 2006

Francisco Terroba e Andréa Manetta

Hendres Almeida, Leonardo Paixão e 
Flávio Trombino

André de Melo, Matheus Paratell, Andréa 
Manetta e Cristóvão Laruça

Paulo Vasconcellos, Rodrigo Fonseca e 
Caetano Sobrinho

Delícias 
foram 
destaque 
durante o 
coquetel


