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FRUTOS DO MAR, PÃES E GORDON RAMSAY NA CRÔNICA DE UMA VIAGEM

GAROTA, EU VOU PARA A CALIFÓRNIA

FOTOS DE BARBARA ARISTON

CLEO GUIMARÃES
cleo.guimaraes@oglobo.com.br
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-LOS ANGELES-

epois de 15 dias de viagem high & low pela
Califórnia, tenho três
certezas: primeira, o
lugar merece ser desvendado a bordo de um carro
com GPS, sempre optando pelo litoral, com paradas para vários “uau!” no caminho. Segunda, os vendedores, que invariavelmente perguntam
“How are you today?” não têm
a menor curiosidade em saber
como você está. Um “Hi” básico os satisfaz. Por fim, sempre
vai ter coisa boa para fazer. A
Califórnia tem um pouco de
tudo, e é aí que está a graça.
Los Angeles é a porta de entrada. Tem tudo o que a gente
vê nos filmes e na TV — os casarões de Beverly Hills, a Rodeo Drive, patricinhas, a Malibu de Pamela Anderson, o
Chateau Marmont das histórias saborosas envolvendo roqueiros e rebeldes, onde Sofia

UM TASTING room de vinhos em Santa Barbara
Coppola filmou “Um lugar
qualquer”. Mas LA tem também brechós inacreditáveis e
um restaurante de Gordon
Ramsay, que serve um dos
mais disputados brunchs da
cidade e o melhor club
sandwich que já comi. Fica
dentro do Hotel The London
West Hollywood e a poucos
metros da Viper Room, na

O ROOFTOP do Hotel London West Hollywood, o Fasano de lá. Tem restaurante do Gordon Ramsay

CABANAS À
BEIRA DA
PISCINA SÃO
TENDÊNCIA

NADA DE
FRESCURA NAS
DEGUSTAÇÕES
DE VINHO

O

N

London West Hollywood
tem uma cobertura com
piscina que lembra a do Fasano. Por lá, nas poolside cabanas — à beira da piscina,
equipadas com frigobar, sofazinhos e TV de plasma — ,o
pessoal come frutas frescas e
belisquetes do Gordon (o
Ramsay) entre taças de Veuve
Clicquot Rosé. Com o vento
frio da noite, outra tendencinha se revela: as fogueiras a
gás. Na cobertura há ainda um
salão envidraçado com vista
espetacular da cidade.
A moda da fogueira de mentirinha já chegou aos hotéis
mais arrumadinhos de San Diego, como o Paradise Resort,
que é uma espécie de Club
Med mais caprichado e bem
acabado.
San Diego também tem o seu
japonês moderninho, claro. É
o Katsuya, um dos “50 hottest
restaurants” dos EUA, segundo
o site Opentable. Decorado
por Philippe Starck (sempre
ele), e frequentado por famosos — Robert Downey Jr e Tim
Burton vivem lá —, é especializado em sushis e robatas. Faz
sucesso o peixe (black cod)
marinado por 48 horas no missô, que é servido sobre uma folha de árvore, que o garçom
tentou nos convencer que era
de bananeira, mas não era. A
carta de drinques é caprichada, com muita vodca e rum. l

OSTRAS AO AR
LIVRE E UM
PÉ-SUJO ÓTIMO

A

melhor refeição em 15 dias de viagem pela
costa da Califórnia foi em Ventura, entre
Los Angeles e Santa Barbara, em uma área
de piquenique perto da praia de Buenaventura:
um food truck arrumadinho chamado Jolly Oyster. Lá provei ostras inacreditáveis, frescas ou
preparadas na grelha, vieiras, mexilhões...
Tudo fresco, cheiroso, de apresentação impecável, delicioso. Quem comanda a cozinha, ou
melhor, as grelhas ao ar livre, é Adrian Nieto, de
29 anos. Finalista do programa Master Chef México no ano passado, ele serve ostras brulée, cozidas com lemoncello, gratinadas, ou só com gotas de limão siciliano. Elas vêm acompanhadas
de pãezinhos quentes, que ficam ótimos molhadinhos no caldo que sobrou dos mariscos.

Sunset Boulevard. A boate já
teve Johnny Depp entre os sócios e costumava receber Angelina Jolie e Leonardo Di Caprio quando eles eram mais
animados. A música varia.
Rock, punk rock, muita gente
de preto e bandas com nomes
como The Lonely Drunks
Club, Bite the Buffalo e Trash
Cowboys. Sentiu a pegada? l

o quesito café da manhã, o
destaque de San Diego é o
Bread & Cie, uma espécie de
Garcia & Rodrigues nos áureos
tempos. Pães artesanais, baguetes perfeitas e uma quiche de
gruyère inesquecível são servidas por Justin Gould, um garçom hippie e lindo, que já fez
comerciais para o Bank of America e gosta mesmo é de fabricar
sua própria cerveja. San Diego,
aliás, é um dos maiores polos de
cervejarias artesanais dos EUA.
Já o Marine Room é um restaurante praticamente dentro
do mar, em La Jolla, com marolas batendo em sua parede de
vidro. Chega a dar medo, ainda
mais depois de saber que o salão foi destruído pelas ondas
por duas vezes, a última em
1982 (há uma foto aterrorizante pendurada na parede da entrada para comprovar). Hoje,
os vidros são blindados.
Os tasting rooms são uma
ideia ótima para quem gosta
de vinho, mas, como eu, não
pretende ser um expert. Ainda
lembro quando, no Chile, tive
uma aula sobre os melhores
fertilizantes para as parreiras!
Em Santa Barbara há 16 tasting rooms só na rua principal. As casinhas servem vinho
em taças, garrafas, e até tirados de torneiras como as de
chope. As bebidas vêm do
Santa Ynez Valley, Santa Rita
Hill e Santa Maria. l

Tudo é servido em mesinhas de madeira decoradas com arranjos de flores do campo, uma
graça. O esquema lá é BYOB (bring your own
beer). Você leva o que quiser beber — não necessariamente cerveja. Pode levar também seus
temperos preferidos e utensílios.
O dono do Jolly Oyster é Mark Reynolds, exexecutivo do banco HSBC na América do Sul,
que largou tudo para montar o negócio. Sua

ideia é “servir pratos que não façam feio em restaurante nenhum, usando sempre ingredientes
extremamente frescos”.
A maior Chinatown fora da Ásia fica em
São Francisco. É lá, na movimentada esquina das ruas Stockton e Broadway, que está o
Yuet Lee um pé-sujo com entrada acanhada,
considerado o “segredo mais bem guardado” de São Francisco. Camarões gigantes
PADARIA: a

Bread & Cie é a
melhor de San
Diego. O garçom
também é
modelo e
microcervejeiro
artesanal

JOLLY OYSTER:

ostras no food
truck mais
charmoso de
Ventura

com castanha de caju, lulas empanadas com
sal e pimenta, e vôngoles ao molho de feijão
preto fazem o filme da casa, que tem um tanque onde é possível pescar o peixe ou o caranguejo gigante da próxima refeição. É a
salvação da madrugada : fica aberto até as
três da manhã. Só aceita dinheiro vivo e os
garçons não são exatamente as pessoas mais
simpáticas do mundo. Mas e daí? l

