
Comportamento

F
O I - S E O T E M P O EM Q U E O
freqüentador das praias do Rio contava
apenas com a dobradinha mais carioca
da areia — biscoito Globo e mate com
limão, daquele servido no latão — na
hora de beliscar uma coisinha ou outra.

Hoje, é cada vez maior e mais variada a oferta de
quitutes à beira-mar, transformando uma simples
ida à praia em um programa gastronômico com
cardápio para todos os gostos. Sanduíches do
Bob's, sacolé de Ovomaltine e tapioca de goia-
bada com queijo são algumas das novidades, que
vêm somar-se ao queijo coalho, ao milho verde...
Isso sem falar nas diversas marcas de empadas
com variados tipos de recheio e nos sanduíches
da Barraca do Uruguaio, no Posto 9, que não é
novidade mas vira cada vez mais point.

Que o diga o músico Lucas Santtana, baiano
que há dez anos mudou-se para o Rio e escolheu
o sanduíche de lingüiça do Uruguaio como o
prato principal de sua praia. Ele não abre mão do
chimichurí, molho especial usado por Milton
Gonzalez, que montou a barraca em Ipanema há
mais de 20 anos.

— Virei fã na primeira vez que provei. O
melhor é o clima família da barraca — diz
Santtana.

Uruguaio usa molho secreto no sanduíche
Gonzalez adora elogios, mas, quando per-

guntado, não revela os ingredientes do chi-
michurí por nada. A discrição derruba qualquer
concorrência e faz com que o uruguaio venda
em média 250 sanduíches por dia e esteja
incluído em vários guias turísticos.

- Às vezes tem até fila aqui. Mas nunca dá
confusão. Temos lingüiça, frango, maminha de
alcatra e picanha para todos—avisa Gonzalez, que
cobra de R$ 5 a R$ 7, dependendo do recheio.

Enquanto o Uruguaio figura há anos como
único churrasqueira da praia — antes de ir para o
pão os recheios são assados na brasa — o mesmo
não se pode dizer das empadas. Verdadeiro frisson
neste verão, o produto parece multiplicar-se entre
o Leblon e o Arpoador. A Empada Praiana, que
surgiu em Cabo Frio, e a Empada Brasil, que
desceu de Petrópolis direto para as areias cariocas,
hoje já têm concorrentes que custam apenas R$
0,50, caso da Empada Imperial. Nada que assuste
o empresário Welber de Sá, dono da loja da
Empada Praiana de Ipanema, que vende aos
domingos 1.800 unidades na areia, a R$ 2,50:

— Já conquistamos um público fiel.
Caso do restaurateur Rogério Fasano, dono do

Gero, que quando está na cidade costuma ir à
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Ao sabor
Já era o tempo da

dobradinha biscoito

Globo e mate. A

gastronomia na areia

hoje conta com boas

empadas, tapioca e

até sanduíche do Bob's
O uruguaio Milton Gonzalez (à direita) vende, em média, 250 sanduíches de
churrasco por dia em sua barraca montada em frente ao Posto 9, em Ipanema

Os vendedores de empada se multiplicam na areia, do
Arpoador ao Leblon: diferentes marcas, sabores e preços

O paraibano Marcos Silva atrai fregueses até o
calçadão com suas tapiocas de massa fininha



da praia
praia na altura da Rua Aníbal de Mendonça.
Apesar de ser fã de carteirinha do biscoito Globo
e do mate com limão, ele elege a empadinha
como o acepipe mais gostoso da areia:

— Eu tento resistir mas não consigo, sempre
como. E não importa o recheio. Mas também
adoro o queijo coalho.

O espetinho mais famoso da praia, temperado
com molho de alho e orégano, também é um dos
quitutes preferidos do empresário Fred D'0rey,
surfista que pega onda em frente ao Country
Club, em Ipanema.

— Antigamente tinha pouquíssima coisa para
se comer na praia. Agora você deita, fecha os
olhos e ouve uma orquestra de vozes oferecendo
de tudo — ressalta D'0rey.

Na linha mais refrescante, o que faz sucesso
são os sacolés do Claudinho, que há 15 anos
vendia cem unidades por dia e hoje conta com
uma equipe de 12 pessoas para dar conta do
grande número de fregueses. No sábado e no
domingo, a turma vende entre 2.500 e 3 mil, cada
um a R$ 2.

Vendedor de sacolé oferece 71 sabores
Mas é bom Claudinho abrir os olhos. É que,

atento à demanda, o vendedor Alexandre Assis
criou o sacolé Saradão da Fruta. O preço é o
mesmo, mas os sabores (são 71!), como banana,
aveia com mel e ovomaltine, já arrebanharam fãs
como o ex-jogador de futebol Cláudio Adão.

- Estou sempre provando um sabor di-
ferente. Tomo três seguidos — conta.

No calçadão, mas bem pertinho da areia,
entre as ruas Vinícius de Moraes e Farme de
Amoedo, o paraibano Marcos Silva prepara outra
febre do momento: tapiocas de massa finíssima,
a R$ 3. O recheio pode ser de queijo coalho,
coco, chocolate e goiabada com queijo.

- Tem gente que vem lá da beira d'água para
comprar. Acho que é porque é novidade —
comenta ele, modesto.

Novidade também é o serviço que o Bob's
criou na Praia do Leblon, quase em frente ao
Marina Palace Hotel. Ao lado da Barraca do
Moisés, fica a funcionária da lanchonete Quitéria
Maria da Silva, responsável pelo serviço de
entrega. A moça distribui cardápios e depois fica
sentada numa cadeirinha de praia fazendo os
pedidos pelo celular. São pelo menos cem
ligações em domingos de sol.

- Estou passando o verão no Rio e adorei o
Bob's. O melhor é que vem rapidinho. É o meu
almoço — diz o venezuelano Jesus Nerrias.

Quitéria da Silva, funcionária do Bob's, entrega sanduíches
na Praia do Leblon: cerca de cem pedidos aos domingos
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