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Workshops, food trucks e música em Piratininga
Concessionária promove hoje o Dinisa Cactus Day, evento gratuito, aberto ao público, com aulas de gastronomia,
bate-papos sobre cerveja artesanais e vinhos, pocket show de rock retrô e espaço com atividades para crianças
rogramação musical e
gastronômica das 10h
às 17h com atividades que
contemplam de adultos a
crianças é o que espera o
público durante o Dinisa
Cactus Day, evento realizado hoje na concessionária
Dinisa-Citroën, em Piratininga, para o lançamento
do Citroën C4 Cactus.
Para começar, a partir das
11h, Bruno Marasco, do
restaurante italiano Da
Carmine, comandará um
bate-papo com o tema “Rigatoni alla Siciliana”. Depois, o chef ensinará uma
receita de família da cozinha mediterrânea.
—A receita que será feita
vai desmistificar a ideia de
que para fazer algo incrível é
preciso utilizar ingredientes caros e sofisticados. A
beleza da gastronomia
mediterrânea tradicional é exatamente o fato de usar vegetais e
legumes frescos de
forma simples —
adianta Bruno.
Para as 12h30m,
está programado o
workshop “Vinhos da
Cordilheira dos Andes”, coordenado pelo
sommelier Deodônio
Macedo, da Premier
Wine.
— Os vinhos do
Chile e da Argentina
têm uma influência funda-

P

mental no consumo do brasileiro. Eles têm características distintas porque parte
da produção fica numa área
do país próxima ao Oceano
Pacífico e outra a áreas desérticas. São os principais
vinhos vendidos no Brasil.
Há muita variedade e grande aceitação —explica Macedo.
VAGAS LIMITADAS

Os apreciadores de cerveja
também terão o seu momento. A partir das 14h, o
sommelier Gustavo Renha
dará uma palestra com o tema “Niterói no cenário cervejeiro brasileiro”, quando
os principais rótulos fabricados na cidade terão destaque, entre eles Noi Bianca, W Kattz Saison e Máfia
American IPA.
— Escolhi tratar de pro-

dução da cidade porque
ela tem um consumo grande de cervejas artesanais,
mas nem sempre o público, que valoriza o segmento, tem conhecimento dos
nomes produzidos aqui,
com estilos tão diferentes
—avalia Renha.
Todos os workshops serão finalizados com degustação, e quem estiver interessado em participar pode
comparecer à concessionária 30 minutos antes do
início das atividades para
garantir uma das vagas,
que são limitadas.
A partir das 15h, a banda
de rock retrô Bloody Mary
se apresenta num pocket
show. Também haverá barraquinhas com venda de
hambúrgueres, pastas, risotos, petiscos, doces e
cervejas artesanais. As crianças terão acesso
ao espaço kids,
que contará com
recreação do
Grupo Lekolé,
além de brincadeiras, como totó duplo e
pula-pula.
O Dinisa Cactus Day é uma
realização do
GLOBO-Niterói em parceria com o
Grupo Dinisa.

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Recreação. Os integrantes do Grupo Lekolé vão animar as crianças. No detalhe à esquerda, a banda Bloody Mary

Sommelier. Deodônio Macedo falará sobre vinhos

Cerveja. Gustavo Renha apresentará rótulos artesanais
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SHOW, GASTRONOMIA,
ESPAÇO KIDS E MUITO MAIS.

Atrações para
toda a família e
condições especiais
na compra
do carro

WORKSHOPS DE GASTRONOMIA
11h - Rigatoni alla Siciliana com o chef Bruno Marasco, do restaurante Da Carmine
12h30 - “Vinhos da Cordilheira dos Andes” com o sommelier Deodônio Macedo, da Premier Wine
14h - "Niterói no cenário cervejeiro brasileiro" com o sommelier de cervejas, Gustavo Renha

BEBA COM MODERAÇÃO

Inscrições gratuitas pelo link bit.ly/DinisaCactusDay (sujeito a lotação)

SHOW
15h - Banda Blood Mary

DELÍCIAS GASTRONÔMICAS
Da Carmine - Comida Italiana
Seu Antônio - Comida Portuguesa
Gustavo Falci Gastronomia - Confort Food
Vulcano - Hambúrguer Artesanal
Churros Rebola Queixo
Noi Cervejaria Artesanal

ESPAÇO KIDS
10h às 12h - Grupo Lekolé
10h às 17h - Pula-pula e totó duplo

É HOJE
DAS 10H ÀS 17H
EVENTO GRATUITO
CONCESSIONÁRIA CITROËN
Est. Francisco da Cruz Nunes, 4.930
Piratininga - Niterói.
Estacionamento gratuito no local
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