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Desde 2013 que Lorenzo e Isabel Schincariol são os
responsáveis por muitos bons momentos partilhados
na Póvoa de Varzim. A Gelataria Mona Lisa encontrase cada vez mais em destaque, adoçando todos os
dias o paladar dos que entram neste espaço.

A felicidade está
no gelado

J

á estiveram presentes em vários pontos
pontos do país, tais como Figueira da Foz,
Aveiro, Nazaré, Funchal ou Porto, e é com
alguma nostalgia que nos lembram estes
primeiros passos dados em Portugal. O
momento da sua abertura suscitou surpresa
no público local, numa altura em que as pessoas não
estavam acostumadas a consumir gelados durante o
ano inteiro. Porém, Isabel Schincariol sempre acreditou no sucesso desta ideia, estando convicta da
excelência do seu trabalho nesta arte.
Quando decidiu arriscar em Portugal, concretamente na Figueira da Foz, apostou numa forma de
educar o público sobre como comer gelado, tendo
sido um esforço diário mostrar os diversos produtos
e levar os clientes à experimentação. Hoje em dia, o
cenário é bastante diferente e quando estes entram
na gelataria já sabem o que querem.
Cada gelado é único e irrepetível, existindo sempre
a preocupação de mostrar que se pode fazer melhor
do que as próprias expetativas do cliente. Com uma
confeção própria, a Mona Lisa importa os produtos
necessários de Itália e todos os restantes, como frutas
e frescos, são adquiridos cá em Portugal.
A Mona Lisa fornece gelados para várias casas
e pretende apostar na formação de mais pessoas na
sua confeção. A abertura de um novo espaço destina-se a fornecer produtos, matéria-prima e proporcionar
um lugar onde se possa aprender este ofício, não só
no que diz respeito à forma como se faz o verdadeiro
gelado italiano, mas também à finalização das copas
e a todo o enfeite.
Em funcionamento durante todo o ano, a Mona Lisa
conta com um horário alargado de modo a que seja
possível organizar tudo para os pontos fortes do dia:
final da tarde e noite. Na época de verão e nos fins
de semana, o movimento é ofegante, havendo sempre
quem passe motivado pelo hábito que já ganhou de
consumir gelados.
Para o futuro, os dois proprietários esperam dar
continuidade a esta arte, transmitindo os seus segredos às gerações futuras e prometendo sempre felicidade e bem-estar a todos os que visitam a Mona Lisa.

