
abD10 turismo ★ ★ ★ Quinta-Feira, 9 De novembro De 2017

Cris Bouroncle/AFP

JOSÉ HENRIQUEMARIANTE
EM LIMA

O feriado da Semana San-
ta se aproxima e duas coisas
sobre Lima se tornamóbvias
pelos insistentes alertas de
quem já passou por lá: não
aluguecarro, faça reservapa-
ra os restaurantes.
Nos dois casos, confie nas

dicas.Carrosnumacidadeem
que quase todos eles funcio-
namcomotáxi sãodesneces-
sários. Reservas numa cida-
de de restaurantes excepcio-
nais são fundamentais.
ObadaladoCentral é apri-

meira opção, mas não abre
no feriado porque.. não abre
no feriado. Maido, seu mais
próximoperseguidor nas lis-
tas de melhores, abre e acei-
ta a reserva damesa.
AtéaquiéosegundodoPe-

ru,o segundodaAméricaLa-
tina, 13º do mundo. Cozinha
nikkei, ou restaurante japo-
nês de umageração já nasci-
da e criada peruana.
A soma de Peru, suposta-

mente o país em quemais se
comepeixenomundo, e imi-
gração japonesa é uma das
coisas que fazem da comida
local algo fora do comum. A
grosso modo, Lima é como
São Paulo, ilhas de prosperi-
dades entremeadas por bol-
sõesdepobreza,masencara-
pitada em cima de uma falé-
sia de frente para o Pacífico.
Maido fica em Miraflores,

bairro dos ricos, algo comoo
paulistanoJardins.Umsobra-
do não muito grande, que
passariaquasedespercebido
não fosse pela plaquinha da
“50 Best” no portão. O dese-
nho do ambiente é sofistica-
do, mas ganha um ar famili-
ar comosgritosvindosdaco-
zinha e a conversa dos diver-
sos chefs nobalcão de sushi.
Dequandoemquando, al-

guémquesobepelasescadas
é recebidoporgritosde“Mai-
do, Maido”, algo como bem-
vindo em japonês. E a sensa-
ção émais oumenos essa.
Premeditada, a escolhada

mesa é o curso de 13 pratos
chamado 200 Millas, milhas

Restaurante número 1
daAmérica Latina está
emLima,mistura Peru
e Japão, vale o que custa
e ainda abre no feriado

Nobairro rico deMiraflores, chef faz uma comida se transformar emoutra no sabor, na consistência, na forma, em tudo

Maido,melhor latino, éuminvestimento

cia, na forma, em tudo.
Esse é o ponto, curiosa-

mente, ondeaourivesariado
chefMitsuharuTsumuradei-
xa de ser uma surpresa.
A refeição entra em uma

espéciedealtitudedecruzei-
ro evenhaoquevier, já se sa-
be, a experiência será nada
menos que excepcional.
Deumsimplespescadodo

dia, encimado por um ovo
mole, a um delicado baca-
lhaumarinado emmissô.
Traduzir perde o sentido:

cebichede lapas; tamalitode
arroz, camarones salteados,
criolla, reducción de chupe;
pesca del día, reduccíon de
sudado, algas; arroz chiclay-
ano,erizosdeAtíco,cremede
palta, wan yi, choco bebe.
Assobremesas,nasequên-

cia, vêm aeradas, nitrogena-
das, coloridas. Com formas
que quase sugerem não co-
mer,nãodesmanchar a com-
posição do prato, ideia que
se esvai logo em seguida.
Afinal, o investimento é

muitoalto (algocomoR$600
por cabeça), mesmo depois
de o Maido dar aos viajantes
do feriadoumaespéciede re-
torno: na mais recente lista
da “50 Best”, passou à pri-
meira colocaçãoentreosme-
lhores da América Latina. E,
nomundo, agora é o oitavo.
OCentral, namesma lista,

é o quinto. Fica para a próxi-
maviagem.Seestiver aberto.

em português, nome que o
jornalista de folga esqueceu
de apurar a origem. Menu
com “maridaje”, o termo em
espanhol para harmoniza-
ção, bemmais divertido.
E que começa bem. Saquê

leve e aromatizado casado
com a entrada de pequenas
porções de várias coisas ins-
taladas em cima de uma pe-
dra marinha do tamanho de

uma bola de futebol.
Conjunto que soa exótico

apenas até o primeiro boca-
do:pasteldecebola, tartarde
linguado, peixe-rei defuma-
do emasago (ovas).
O segundo: crocante de

shari (arroz), abacate, ovas e
panceta de truta, papel e gel
de ponzu (molho ácido de li-
mão, diz o Google, a quem o
comensal amador apela di-

ante da culinária trilíngue).
Os pratos seguintes pare-

cem mais tradicionais, cebi-
che de poda e dim sum.
Anormalidadevai embora

comadescrição.Cremedesa-
randajas (espécie de feijão),
cavala,échalotes,ají limo(pi-
menta), cancha (tipo de mi-
lho) e leite de tigre nikkei
compõemoprimeiro. Jáobo-
linho chinês é na verdade

umaversãodo local cau cau,
com frutos do mar no lugar
da carne e quinua branca.
O quarto prato é uma pro-

vocação. Umpequeno chori-
pan, o tradicional sanduíche
argentino, com chouriço fei-
to de peixe e polvo. Só que
com gosto de linguiça, num
meticuloso esforço de trans-
formar uma comida em ou-
tra, no sabor, na consistên-
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O chef Mitsuharu Tsumura finaliza prato noMaido, eleito pela primeira vez omelhor restaurante da América Latina; no alto, seu salão principal

Cebiche de poda, com cavala e leite de tigre, e dim sum de frutos domar e quinua, que integrammenu de 13 pratos

peru
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