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Os japoneses comem
com os olhos. Não é
por acaso que sua cu-

linária é colorida e lúdica, uma
tradução na mesa da diversi-
dade de formas que se vê no
fundo do mar. Se pouco mais
de duas décadas atrás o ato de
comer sushi e outras iguarias
da culinária japonesa ainda era visto como
algo exótico por aqui, hoje os bons restau-
rantes nipônicos são tão apreciados quan-
to os italianos ou os franceses.

Segundo números do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de São Pau-
lo, há cerca de 600 restaurantes japoneses
na capital paulista. O número impressionan-
te é só uma medida do sucesso e da inte-
gração desta cultura.

Mas convenhamos que os
sushis, a principal iguaria da
cozinha nipônica, não são coi-
sa nova. A origem deles data
de mais de 2 mil anos, quan-
do o arroz cozido era usado pa-
ra conservar peixes. Mas, na
hora de consumir o pescado,
o arroz era jogado fora. Sete sé-

culos depois, o peixe com o sabor alterado
pela fermentação do arroz tinha virado um
prato apreciadíssimo. O preparo podia de-
morar mais de um ano, mas o arroz ainda
era jogado fora no final do processo. A si-
tuação começou a mudar 500 anos atrás e
se consolidou nos séculos 18 e 19, quan-
do o arroz passou a ser temperado com vi-
nagre (motivo pelo qual, na hora de comer
sushi, molha-se o peixe e não o arroz) e co-
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REStAURANtE JAPONESˆ

O Sushi Lika
mudou-se e
ganhou um
salão moderno
e clean. A
comida continua
perfeita, é claro

A COZINHA JAPONESA DEIXOU DE SER
ALGO EXÓTICO PARA ENTRAR NO
COTIDIANO DOS BRASILEIROS, QUE
COMEÇAM A DESCOBRIR SUA DIVERSIDADE
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meçaram a surgir os
bolinhos coloridos,
que eram estratégicos
para atrair a atenção
dos comensais.

Hoje, a cada nova
pesquisa que fala dos
efeitos benéficos da
carne de peixe, fica
mais claro que a culinária japone-
sa é, além de saborosa, uma op-
ção saudável. Diversos chefs das
cozinhas tradicionais européias se
inspiraram na culinária oriental pa-
ra renovar suas idéias. A MONET
oferece seis sugestões de casas
que servem combinações de clás-
sicas a extremamente criativas, in-
cluindo ainda uma opção de rodí-
zio de boa qualidade, ideal para
afastar o receio de experimentar
uma das mais admiradas, criativas
e apreciadas culinárias do mundo.

A primeira sugestão é o tradicio-
nal Sushi Lika (Rua dos Estudantes, 152-
A, Liberdade, São Paulo, tel. 11-3207-

7435), que fica no co-
ração do Bairro da
Liberdade. A casa res-
salta o nível de integra-
ção entre Brasil e Ja-
pão já no fato de o do-
no ser o baiano Josino
de Souza. Ele começou
em 1977, lavando pra-

tos, limpando mesas e cortando in-
gredientes. Lika, o apelido de infân-
cia de Josino, já era um sushiman
completo quando foi trabalhar no
Japão em 1991. Quando voltou, dois
anos depois, achou que era hora de
abrir seu próprio restaurante.

Quem vai o Sushi Lika encontra
uma cozinha tradicional, já que Jo-
sino despreza modismos. Em geral,
tenta combinar os ingredientes clás-
sicos. Nesta linha, criou uma salada
de polvo com pepino agridoce e mo-
lho à base de missô e faz rolinhos
nos quais substitui as algas por cor-
tes finos de salmão. Inovou sem agre-
dir a base na qual acredita.
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O Miss Tanaka,
com novo salão,
traz o camarão
empanado com
amendoins,
nozes e flocos
de milho (esq.)
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“Os orientais vão comendo direto o
que o sushiman coloca na frente de-
les no balcão. O brasileiro, não. Gosta
de conversar e a alga dos rolinhos vai
ficando mole. Então coloquei o salmão
no lugar da alga e hoje até os japone-
ses preferem comer com o peixe”, con-
ta o chef e dono do Sushi Lika.

No Rio, dois dos representantes
mais significativos da culinária japo-
nesa são o Sushi Leblon (Rua Dias Ferrei-
ra, 256, Leblon, Rio de Janeiro, tel. 21-2274-
1342) e o Miss Tanaka (Rua Pacheco Leão,
758, Jardim Botânico, RJ, tel. 21-3205-7321).
No caso do primeiro, comandado pe-
las irmãs Ana Carolina Gayoso e Bia
Stewart, a lei é estar sempre antena-
do com novidades. A freqüência é
de gente famosa e sarada que se ves-
te com as últimas novidades da mo-
da e o ambiente é perfeito para quem
quer ver e ser visto.

Parece até que a comida fica em
segundo plano, mas não é o caso. Os
pratos do Sushi Leblon são saborosos
e criativos. A cada ano, um novo chef,
vindo de fora, junta-se ao fixo da ca-
sa, Edvar, para oxigenar o cardápio
com novas idéias. Na dúvida, não dei-
xe de pedir o tartar de salmão nem
as duplas especiais
do mesmo pescado,
com direito a flocos de
arroz que deixam o
sushi crocante.

A outra ótima opção
carioca é o Miss Ta-
naka. Comandado pe-
la criativa Graça Ta-
naka, o local fez tan-
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O Sushi Leblon é o
mais badalado, e o
Miss Tanaka tem
muita personalidade

O novo bar 
do Sushi
Leblon ganhou
mais lugares e
entre a delícias
há o atum 
com foie gras
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to sucesso que precisou de uma obra
de ampliação. O novo espaço dá di-
reito a teto de vidro que abre nas noi-
tes mais belas. Sua cozinha vai des-
filando surpresas. Tem os rolinhos pri-
mavera feitos no forno, com recheios
deliciosos como o de camarão, catu-
piri e alho poró, ou a fantástica lula
recheada com shimeji e mussarela
de búfala, tudo coberto por molho te-
riaki. Não perca o Hot Jardim Botâ-
nico, empanado com cream cheese,

salmão, camarão e
nirá, nem o Sakura
Mango Sushi, em
que uma folha de
nori de manga (feito
com a fruta desi-
dratada) embala um
bolinho de arroz
com tartar de sal-
mão e gengibre.
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A badalação 
do Noyoi vem
junto com o
menu especial,
que é um
rodízio de ótima
qualidade
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De volta a São Paulo, o Noyoi (Rua
Gomes de Carvalho, 1165, Vila Olímpia, SP,
tel. 11-3044-2643, www.noyoi.com.br) é um
restaurante completo, com um am-
biente moderno e agradável, que ofe-
rece ótimos pratos e combinados a
la carte. Mas seu ótimo rodízio, o Me-
nu Noyoi (R$ 36,50, com desconto
de 10% às segundas), é perfeito pa-
ra quem estiver interessado em ter
um grand tour da culinária japone-
sa.Ali, há um roteiro de entradas, pra-
tos quentes e sushis que vão dos mais
simples a alguns bem exóticos. Uma
forma de sair do “feijão com arroz”. 

O Jam Warehouse (Rua Lopes Neto, 308,
Itaim Bibi, SP, tel. 11-3079-4259, www.jam-
warehouse.com.br), que acabou de com-
pletar dois anos, transpira jovialidade,
com um ambiente rústico que evoca
um ar de praia e mistura objetos de
design, obras de arte e muita música.

Na cozinha, além dos combinados
cheios de sushis saborosos e colo-
ridos, há delícias como o Talmushi,
um linguado com
molho picante de
gengibre, lula e kani
ou o exótico  sashimi
de picanha. Para be-
ber, deixar de provar
a caipirinha de lichia
com licor de melão e
saquê é um pecado
imperdoável. q

Assista a Depois da Chuva, de
Takashy Koizumi • Z • TCE • 63

sábado, dia 20, 9h45

No ambiente
praiano do 
Jam, a cozinha
de primeira vem
acompanhada
de arte e 
música
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O rodízio Menu
Noyoi é uma boa
opção para conhecer
novos pratos
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