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Naiah

Restaurante
P

eixinho, urtiga, vitória-régia, jatobá? Imagine
tudo isso servido num menu degustação. Não é
em qualquer lugar que encontramos pratos tão
inusitados, pouco explorados e com uma explosão de
sabores, cores e texturas!
Para vivenciar toda esta experiência, basta visitar o
restaurante Naiah, muito bem instalado em um charmoso prédio em estilo colonial paulista, comandado
pelo talentoso chef Henrique Nunes.
A cozinha do Naiah, nome que nasceu de uma lenda
de origem indígena, tem como referência a paixão do
chef Henrique pela utilização de flores, frutas e sementes que cercam o restaurante, localizado no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa.
É neste parque que ele colhe sabores, cores e perfumes para surpreender quem visita o seu restaurante.

O Chef, Henrique Nunes
Químico e Chef de cozinha, Henrique Nunes é especializado em
restaurantes, com cursos na área de Gestão Empresarial, Planejamento de Restaurantes e Bares, Gestão de Empreendimentos Gastronômicos, Coquetelaria Internacional e Tecnologia Cervejeira, além de
entusiasta no campo da alimentação baseada em PANCS.
Sua passagem por Ilhabela contribuiu muito para sua formação de
paladar e conhecimento no trato de pescados e frutos do mar.
Sua cozinha fica entre autoral, criativa e inventiva.

Naiá, a lenda

Top Gourmand

A lenda relata o desejo de uma índia, Naiá, de se encontrar com sua paixão,
Jaci, o deus Lua que, quando aparecia e encontrava alguma índia próxima ao rio, a
levava consigo e a transformava em uma estrela. Naiá sonhava com esse encontro e esperava pelo
dia em que Jaci a levaria. Um dia, parando para descansar perto de um lago, viu em sua superfície a
imagem da lua refletida em suas águas.
Cega pelo seu sonho, lançou-se ao fundo e se afogou. Jaci quis recompensar o sacrifício de Naiá e
transformou-a numa estrela diferente de todas: uma “Estrela das Águas”, a vitória-régia.

No menu degustação tivemos a chance de experimentar os últimos momentos da utilização da
vitória-régia na forma de um espaguete. Isso mesmo, a rainha das plantas veio à mesa! Abrindo esta
experiência, um gim tônica com flores e plantas
que vão se transformado num lindo tom de azul
acompanhou a entrada de dadinhos de tapioca recheados com peixinho e uma maravilhosa geleia
de hibisco.
Como prato principal, em primeira mão, a garoupa com folha de urtiga e farofa de jatobá. Urtiga, jatobá? Certeza que você ficou indignado e
curioso. Pois é uma verdadeira explosão de sabores
inimagináveis. E finalizamos com uma sobremesa
bastante aromática, tipo um alfajor azul, sorvete e
calda de chocolate.
Um privilégio ter em nossa região um restaurante que atinge níveis internacionais em execução,
criatividade e sabor.
Cris Pisoni | Coordenadora do Clube Gourmet

O
Naiah
tem um
cardápio
não muito
extenso, com
boa variedade de
carnes, massas, peixes e
frutos do mar, sempre utilizando orgânicos e PANCS (plantas comestíveis não convencionais), fazendo
disto um diferencial.
De tempos em tempos, são introduzidos novos pratos, elaborados com muita técnica, buscando a sazonalidade das plantas.
O resultado: surpresas gastronômicas pouco comuns
para a maioria dos restaurantes.

O que são Pancs?
São as Plantas Alimentícias Não Convencionais.
Com potencial alimentício e valor nutricional, são
mais consumidas em uma determinada região.
Não são utilizadas normalmente, sobretudo por
falta de costume ou conhecimento, ou por não estarem facilmente disponíveis em mercados.
Geralmente, são consideradas “mato”, “ervas
daninhas” ou “invasoras”, ou seja, crescem espontaneamente junto com plantas que cultivamos, ou em
vasos e calçadas.

Viveiro

Utilize o leitor de
códigos QR Code
para conhecer

As Pancs

Naiah restaurante | Av. Brasil 2.000, Jardim Marajoara
| Nova Odessa (SP) | (19) 3498 2031
| www.restaurantenaiah.com.br
Quer conhecer o Plantarum ? | www.plantarum.org.br
e informações Vanessa Brochini ( 19 ) 99258 6388
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Que tal uma
cervejinha inglesa
para esquentar?

D

entro dos inúmeros estilos de cervejas,
também existem as ideais para beber
no outono e no inverno. E este universo é tão amplo, que precisei dividir o assunto
em duas colunas. Nesta, vou explicar e dar
dicas de como escolher e harmonizar os estilos ingleses. Na próxima falarei das belgas,
alemães e americanas.
As cervejas escuras combinam perfeitamente com os dias mais frios. Elas precisam
ser degustadas com calma e na temperatura
ideal, entre 9°C e 13°C. São potentes e complexas, com muitas notas de frutas vermelhas, frutas passas, torrado, toffee, café, chocolate e baunilha: uma infinidade de aromas
e sabores, vindos da variedade de maltes
caramelizados e torrados. Por serem mais alcoólicas, acima de 8%, trazem aquele calor
aconchegante para o nosso corpo.
Como cervejeiro e grande apreciador de
cerveja, sou alucinado pelas cervejas belgas,
que nos proporcionam inúmeros sabores e
aromas provenientes tanto da composição
dos maltes quanto do tipo de fermentação. A
maioria delas também é maturada em barris
de madeira por meses e anos.
No universo cervejeiro, as cervejas seguem
padrões e características para cada estilo.
Cada um possui características e padrões,
como cor, nível de amargor e graduação alcoólica e, assim, não perdem a sua a sua his-

tória de origem. Dois guias são reconhecidos
no mundo todo: o BA (Brewers Association)
e o BJCP (Beer Judge Certification Program).
A RIS (Russian Imperial Stout) é um estilo
de cerveja que surgiu na Inglaterra, feito pela
cervejaria Thrale no século XVIII e exportado
para a corte de Catarina II da Rússia. É extremamente encorpada, com uma variedade de
maltes torrados, amargor alto e bem alcoólica
– sempre acima dos 9%. O equilíbrio desses
três componentes a deixam interessante para
acompanhar uma sobremesa como uma torta de chocolate com morangos.
Já a Barley Wine também é uma cerveja que
merece destaque, bem encorpada e maltada,
maturada em barris de madeira por no mínimo 8 meses, podendo chegar a anos, o que a
torna quase que um licor, lembrando muito
um vinho do porto. Acompanha muito bem
um prato de inverno, como uma rabada com
polenta ou uma sobremesa, como um pudim
de doce de leite.
Valorize e nunca deixe de beber uma boa
cerveja.
Saúde e até mais!!!
Zé Florindo
Cervejeiro e Sommelier de Cervejas

Tilápia
que te quero

Q

ue tal aprender, nesse mês, receitas tradicionais do mundo da gastronomia? Então, vamos fazer uma viagem com essas
preparações que fazem parte da nossa história!

TILÁPIA COM MOUSSELINE
DE BATATA
INGREDIENTES
1 kg de Tilápia ou Pangasius
200 g de azeitona picada
1 vidro de palmito picado
2 cebolas cortada em rodelas
3 tomates sem sementes picado
1 kg de batata
1 pacote de queijo ralado
1 caixa de creme de leite
150 gramas de mussarela fatiada
sal, limão, orégano e azeite
MODO DE PREPARO
Se o filé de peixe estiver congelado, deixe
descongelar bem. Eu deixo de um dia para
o outro. No dia tempere os filés com sal e
limão, deixe na geladeira. Unte um refratário com azeite e arrume os filés, coloque
por cima a cebola, o palmito, o tomate e a
azeitona e leve ao forno médio por cerca de
20 minutos. Enquanto os filés ficam no forno, prepare o purê. Descasque as batatas e
cozinhe na pressão com água e sal. Quando
estiverem bem cozidas esprema para fazer
o purê, misture com o queijo ralado e o
creme de leite. Acerte o sal e coloque orégano a gosto. Retire o peixe do forno, retire
o excesso de água se tiver e cubra com o
purê de batata. Coloque por cima as fatias
de mussarela e volte ao forno para gratinar.
Sirva com arroz, feijão e uma
salada de folhas.

Fádia Cheaito
Sheike Culinária Árabe
| Rua das Figueiras, 354 |
Americana
| 19 3461-3964
| @sheikeculinariaarabe
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Experiências gastronômicas

pela metade do preço
COMO
FUNCIONA

P

resente em mais de 100 cidades
brasileiras, o Primeira Mesa
chega a Americana disposto a
oferecer experiências gastronômicas
em 10 restaurantes conceituados,
onde o cliente e seus convidados terão 50% de desconto nos pratos escolhidos, sem filas, com a cozinha e
o serviço da casa à sua disposição. Na
semana passada houve o pré-lançamento e, nessa semana, foi iniciado
oficialmente o sistema de parcerias.
“A receptividade está sendo muito
positiva até o momento. No pré-lançamento foi um aprendizado para os
restaurantes no sentido de entender
a dinâmica do Primeira Mesa (recepção, aplicação dos 50% em pratos de
alimentação). Do ponto de vista dos
clientes, foram boas oportunidades
de conhecer os restaurantes e ter
uma experiência gastronômica legal”, ressalta Alex Monteiro, responsável pelo app.
Os serviços levam em conta a comodidade dos frequentadores e a
ocupação de bares e restaurantes. A
disponibilidade de reservas privilegia
os horários de menor fluxo orgânico
(30% ou 35% da capacidade dos estabelecimentos), como o primeiro horário da abertura ou as duas horas que
antecedem o fechamento das casas.
Para usufruir dos benefícios, o
cliente precisa fazer a reserva no
aplicativo ou site www.primeiramesa.com.br, na qual se comprometerá
a chegar na hora estipulada e seguir

A receptividade está sendo muito positiva! O prélançamento foi um aprendizado para os restaurantes no
sentido de entender a dinâmica do Primeira Mesa (recepção,
aplicação dos 50% em pratos de alimentação). Do ponto de
vista dos clientes, foram boas oportunidades de conhecer os
restaurantes e ter uma ótima experiência gastronômica
ALEX MONTEIRO

responsável pelo Primeira Mesa Americana

regras, que garantirão a ele e seus
convidados o direito de comerem,
com 50% de desconto. A taxa de reserva varia de R$ 9,00 para uma mesa
com até duas pessoas; a R$ 20,00
para uma reserva de mesa de até seis
integrantes. A tolerância para atrasos

TIRE SUAS DÚVIDAS
O que é Primeira Mesa?
Uma startup especializada em movimentar horários
e dias específicos, escolhidos pelos restaurantes
parceiros. O objetivo é proporcionar ótimas experiências gastronômicas, sem filas, com cozinha e
serviço à sua disposição.

Como faço uma reserva?
Abra o aplicativo ou acesse o site > escolha o
restaurante > escolha a data > escolha o horário e
garanta a reserva mediante o pagamento da taxa:

é de 30 minutos, para todos os integrantes da mesa.
Em Americana, os restaurantes estão divididos em: cozinha italiana,
pratos variados, japonês, bares, árabe, pizzaria, hamburgueria, comida
americana e cafeterias.

R$ 9 reais para reservar uma mesa de até 2 integrantes R$ 14 reais para reservar uma mesa de até 4 integrantes R$20 reais para uma reserva de mesa de até
6 integrantes ATENÇÃO: A tolerância para atrasos é
de 30 minutos, para todos os integrantes da mesa, e
após este prazo o Primeira Mesa não permite que o
restaurante conceda o benefício do desconto.

O que NÃO está incluso no
desconto de 50%?
A taxa de serviço do garçom NÃO está inclusa
no desconto. As bebidas NÃO estão inclusas no
desconto. Ações promocionais preexistentes nos
restaurantes NÃO estão inclusas no desconto.

A partir do cadastro no app
ou no site, o usuário deve
escolher o restaurante em
que deseja fazer a reserva, a
data, o horário e o número
de integrantes na mesa. Para
duas pessoas, a taxa de reserva
é de R$ 9,00; para quatro, R$
14,00; e para seis integrantes,
R$ 20,00. O pagamento da taxa
de reserva pode ser feito por
cartão de crédito ou boleto,
pelo próprio aplicativo. Caso o
cliente tenha algum imprevisto, o cancelamento da reserva
deve ser feito com o mínimo
de três horas de antecedência.
O valor pago gera gratuidade
para uma nova reserva.
De acordo com Alex Monteiro, “a regra 50% off é a regra
de ouro do Primeira Mesa e
funciona para os pratos de
entrada, principal e sobremesa.
Rodízio, pratos executivos e
alguns pratos específicos não
entram. Essa informação é descrita na página de cada restaurante e também fica registrada
no voucher para que o cliente
não seja lesado”.
Para usufruir do benefício, os
participantes precisam chegar
ao restaurante no horário da
reserva. A tolerância máxima
de atraso é de 30 minutos. O
pagamento da conta é feito,
pelo usuário, diretamente no
restaurante. O desconto não
inclui taxa de serviço do garçom, bebidas, ações promocionais e festivais promovidos
pelos estabelecimentos.

108
RESTAURANTES DE TODO O
BRASIL ESTÃO NA PLATAFORMA

Cardápios executivo, sazonais, como festivais, NÃO
estão inclusos no desconto.

Quais as formas de pagamento da
taxa de reserva?
Cartão de Crédito e Boleto Bancário
Utilize o leitor
de códigos
QR Code para
ver o passo a
passo
Serviço: www.primeiramesa.com.br

DÉDE
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INGREDIENTES
PARA O MOLHO:
Manteiga, para untar a
assadeira, 5 colheres (sopa) de
manteiga sem sal, 1/2 xícara de
farinha de trigo, 4 xícaras de
leite integral morno, 1 xícara
de muçarela ralada, 1/2 xícara
de queijo parmesão ralado,
Pitada de noz-moscada, 250 g
de presunto de Parma em fatias
finas, picado, Sal e pimenta-doreino a gosto
PARA O RECHEIO:
3 colheres (sopa) de azeite
extra virgem, 3 colheres
(sopa) de manteiga sem sal,
em temperatura ambiente,
1 cebola média picada, Sal
e pimenta do reino moída a
gosto, 3 dentes de alho picados,
650 g de cogumelos variados
como Paris, Shitake, Shimeji,
Fungui picados, não muito
pequenos, 1 1/2 colheres (sopa)
de alecrim fresco picado, 1
1/2 colheres (sopa) de tomilho
fresco picado, 9 folhas de
massa de lasanha sabor de
espinafre ou simples, 1 xícara
de muçarela ralada, 1/2 xícara
de queijo parmesão ralado,
Azeite extra virgem para regar

Bruna Chacur

Lasanha de cogumelos

Clube Gourmet

MODO DE PREPARO
- Pré-aqueça o forno a 200 graus.
- Unte uma assadeira de 13 cm
por 23 cm. Reserve.
Para o Molho: Em uma panela grande derreta a manteiga em
fogo médio. Adicione a farinha
e mexa com um fouet até ficar
liso. Aos poucos, adicione o leite
morno mexendo constantemente
para evitar grumos. Cozinhe em
fogo médio, mexendo sempre,
até que o molho esteja espesso e
liso, cerca de 8 minutos (não deixe a mistura ferver). Retire a panela
do fogo e adicione o queijo e noz-moscada. Mexa até que os queijos derretam e o molho esteja liso.
Adicione o presunto de
Parma e uma pitada
de sal e pimenta.
Para o Recheio:
Em uma frigideira grande,
aqueça
o azeite e a

manteiga em fogo médio. Adicione a cebola, tempere com uma
pitada de sal e pimenta e cozinhe,
mexendo sempre até ficar macia.
Adicione o alho e refogue por 1
minuto. Adicione os cogumelos,
alecrim e tomilho e tempere com
uma pitada de sal e pimenta.
- Cozinhe, mexendo de vez em
quando, até que os cogumelos
estejam dourados e o líquido tenha evaporado (cerca de 8 a 10
minutos).
- Leve uma panela grande com
água para ferver no fogo alto.
Após ferver, adicione sal e depois
as folhas de massa e cozinhe até
ficarem macias, mas ainda firmes.
Escorra e reserve.
Para Montar a Lasanha: Coloque
1/2 xícara do molho sobre o fundo da assadeira preparada. Cubra
com 3 folhas de massa. Coloque
metade da mistura de cogumelos
sobre a massa. Despeje 1 xícara do
molho sobre a mistura de cogumelos e coloque mais 3 folhas de
massa por cima. Repita as camadas usando a mistura de cogumelos restante, 1 xícara de molho e as
3 folhas de massa restantes. Cubra
com o molho restante e polvilhe
com a muçarela e o parmesão.
Regue com azeite e asse até dourar por cima e o recheio borbulhando (cerca de 35 a 40 minutos).
Retire do forno e deixe esfriar por
5 minutos.

Bruna Chacur | Fogão a Lenha
| @fogaoalenharestaurante

Spaghetti
con alici

INGREDIENTES
8 aliches (anchovas)
em conserva no óleo,
4 colheres (sopa) de
óleo de oliva, 1 pimenta
dedo-de-moça pequena
inteira, 2 dentes de alho
inteiros, 6 colheres
(sopa) de pão dormido,
moído grosseiramente,
3 colheres (sopa) de
salsinha picada, 400 g de
spaghetti, Sal a gosto
MODO DE PREPARO
Retire os aliches da conserva e escorra-os. Passe-os para uma panela com
3 colheres do óleo de oliva, a pimenta e os dentes de alho inteiros. Cozinhe
e apague o fogo. Retire a pimenta e os dentes de alho; Em frigideira antiaderente, aqueça o óleo de oliva que sobrou, junte o pão moído e deixe
torrar, mexendo para não queimar.
No último instante, coloque a salsinha; Cozinhe a massa em abundante
água fervente com sal. Escorra quando estiver al dente, passe para uma vasilha funda e regue com o molho de aliche e o pão torrado. Misture e sirva.

PECADO DA

GULA
Claudia Porteiro

Pave de limão
INGREDIENTES
1 pacote de bolacha de maisena
de 200g, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite,
1/2 copo de suco de limão puro,
Raspas de limão
MODO DE PREPARO
1. Umedeça as bolachas com
água sem abusar.
2. Forre o pirex com estas bolachas umedecidas com água.
3. Bata no liquidificador a lata
de leite condensado, o creme
de leite e o suco de limão puro.
4. Despeje sobre as bolachas e
enfeite com um pouco de raspas
de limão.
5. Sirva bem gelado.
6. Pronto. Simples e deliciosa.

