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Da bifana ao
gelado: o melhor
de dois mundos

Junho 104

om casas abertas em
Baguim do Monte e na Maia, a Tentação
das Bifanas rapidamente conquistou o
paladar dos verdadeiros apreciadores de
uma iguaria que sabe bem em qualquer
altura do dia. Não foi, aliás, assim há
tanto tempo que João Silva decidiu deixar
o seu trabalho na área dos materiais de
construção para se aventurar neste mundo completamente diferente como é o da
restauração. O segredo para o sucesso
deste ponto de paragem obrigatória (para
quem não dispensa uma boa bifana ou
francesinha) foi uma contínua aposta na
qualidade, quer na escolha dos ingredientes, quer na confeção do molho – o
que apenas é possível quando se é um
verdadeiro apreciador desta arte.
Sempre atento, porém, ao surgimento de novos desafios, João Silva
cedo compreendeu o potencial de
complementar a Tentação das Bifanas
através de outro projeto. Nesse sentido, e atendendo ao facto de “muitos

clientes pedirem uma sobremesa no
final da refeição”, o proprietário abriu,
já em abril deste ano, a gelataria John
Louise’s – cujo nome funciona como uma
referência, não só para a estética norte-americana dos anos 60, como também
para o nome de ambos os fundadores
do conceito: João Silva e Maria Luísa.
Claro está que, pela sua natureza, as
casas de bifanas e este novo lugar (situado em Baguim do Monte) partilham
um curioso “contraste entre o picante
e o doce”, o que também poderíamos
descrever como um equilíbrio entre “o
melhor de dois mundos”.
Mais, todavia, do que perseguir modas, a John Louise’s é um espaço que
vende autenticidade. “Desde o início
que se pretendia fazer algo diferente:
gelados artesanais”, explica o gerente,
convicto de que “as pessoas procuram
aquilo que tem qualidade e não o que
é apenas normal”. Apostando, por isso,
nas melhores marcas italianas, a John

Depois do sucesso da Tentação
das Bifanas, o empresário João
Silva e a esposa Maria Luísa
decidiram arriscar um novo
conceito. O saboroso resultado
dessa aventura – a gelataria
John Louise’s – pode agora ser
provado em Baguim do Monte.

Louise’s tem vindo a acolher a curiosidade de um público que vê neste lugar
um verdadeiro “ponto de encontro”, que
permite conciliar diferentes gerações
e gostos estéticos, à medida que se
saboreiam os aromas e encantos que
prometem definir este verão.
Sempre com novas ideias em ebulição, João Silva compreende a necessidade de consolidar este novo projeto
sem jamais descurar a Tentação das
Bifanas. Agendada para breve está,
efetivamente, a ampliação do estabelecimento situado na Maia, que deverá
ver a sua lotação ampliar-se para os
120 lugares (a mesma capacidade de
que a casa de Baguim do Monte dispõe neste momento). Acima de tudo, e
independentemente dos passos que o
nosso interlocutor venha a protagonizar,
saberemos que a opção pela qualidade,
pelo que é diferente e pela arte do bem
servir continuará a marcar presença.
Façamos, pois, bom proveito.

