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Vender comida
na rua

29

Em Londres ou Nova Iorque é normal comer em rulotes de rua, daquelas bem
catitas e decoradas, com pratos originais, quase como se se estivesse num
restaurante. Por cá, o conceito de street food (comida de rua) ainda está a dar os
primeiros passos, mas quem aposta nele garante que é um caminho para o futuro.
“Queríamos ter um negócio de comida e começámos por ver espaços, mas depois
de pesquisarmos percebemos que no estrangeiro é o street food que está a fazer
sucesso e arriscámos”, conta Angélica de Pádua, que seis meses depois de ter ido
para a estrada com um triciclo (reciclado) vender foccacia já está a pensar em expandir o negócio. A receita deste típico pão italiano, que pertence à avó do marido,
é agora um sucesso nas ruas lisboetas. “Vai ser um ano em cheio, agora estamos
à procura de um espaço para ficarmos permanentemente.” Para pôr a Foccaia in
Giro a funcionar, o casal perdeu algum tempo na Câmara e gastou cerca de mil
euros para obter uma licença de utilização do espaço público. Depois de, no verão,
Lisboa ter visto os primeiros projetos deste género — com as rulotes da Frigideira
do Bairro, Banana Café, Hamburgueria, Hotdog Lovers e Sushi Wasabi —, está
agora a receber conceitos de outros países. Ida Magos trouxe da Dinamarca uma
motoreta para vender um café especial. O Copenhagen Coffee Lab, feito de grãos
vindos diretamente da Guatemala, quer fazer os portugueses trocar o expresso
pelos cafés longos. “Na Dinamarca há uma rua inteira só de comida de rua. Como
os portugueses gostam tanto de café, achámos que seria uma boa ideia.” O entusiasmo é tanto que Ida e as amigas Helle e Susan Jacobsen deixaram os empregos estáveis na Dinamarca e mudaram-se para Lisboa.
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