ZONA FRANCA | GENTE QUE FAZ

A blogger holandesa Jeannette van Mullem passou
pela Madeira para conhecer os nossos sabores mais genuínos.
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Mostrando

sabores

ao Mundo

PURA,ASSIMAINDAPODESERAMADEIRA, que o diga Jeannette
van Mullem que passou por cá há pouco mais de
duas semanas, numa viagem que a levou por sabores e sentidos únicos, que só esta Ilha consegue proporcionar, conhecendo espaços e desgustando paladares que deixam maravilhado
qualquer amante de uma refeição orgânica e
uma vida mais pura.
Numa visita de pouco mais de uma semana,
esta blogger holandesa, que percorre o Mundo à
procura de locais únicos para recomendar aos
seus seguidores, teve oportunidade de visitar alguns dos locais mais emblemáticos da Ilha,
onde se preconiza o equilíbrio entre o homem e
a natureza, derivando, dái, produtos orgânicos
com um sabor realmente genuíno e que podem
muito bem ser uma imagem diferenciadora de
um destino turístico que se pretende de excelência.
Na bagagem Jeannette van Mullem, que já cá
tinha estado há seis anos, ainda antes de ter começado a dar vida ao blogue Pure! Food & Travel (http://www.purefoodtravel.com), trazia a
vontade de poder mostrar ao Mundo alguns dos
locais mais puros da Madeira: passou pelo Mercado dos Lavradores, onde os cheiros e as cores
a deixaram maravilhada; visitou o Mercado Biológico, no Largo da Restauração, onde ficou impressionada com a qualidade dos produtos ali
encontrados; passou pelo Cliff Bay Hotel, pela
Quinta do Furão e pelo Hotel The Vine, de todos
eles transmite uma imagem de delicadeza associada a qualidade; do Reid’s Palace guarda a
simbiose de um lugar verdadeiramente mágico,
com o mar ali mesmo à beira; um pouco mais
acima, no Santo da Serra, deixou-se encantar
pelo requinte do Porto Bay Serra Golf, complementando a simplicidade e a mística com uma
visita matinal à Quinta das Colmeias. E não se ficou por aqui: na Fajã dos Padres, conheceu um
lado exótico da Ilha; depois visitou a Blandy’s
Wine Lodge, onde degustou o delicioso ‘néctar
de Baco’ madeirense; sentou-se à mesa no requintado Il Basilico; e não deixou de se encantar
com as belezas do Jardim Monte Palace, donde
desceu nos alucinantes carrinhos de cesto e andou de teleférico. Mas a sua visita não ficaria
completa se não incluísse um passeio a pé, por
uma das mais agradáveis levadas que trespassam
a Madeira, para alimentar os campos agrícolas
donde saem os produtos que ela tanto apreciou:

JEANNETTEVANMULLEM, acompanhada de uma amiga, provou muitos dos produtos orgânicos tipicamente madeirenses.

NOSEU BLOGUE conta as suas experiências na Madeira.

a Levada do Caldeirão Verde surpreendeu-a.
Dando primazia aos produtos locais, Jeannette van Mullem deixou-se cativar por paladares
que, segundo ela, “não têm descrição e são verdadeiramente bons”. E adianta, “a Madeira é,
sem dúvida, um local único para uma viagem
onde podemos conjugar elementos primordias,
como a Natureza, as flores e os alimentos orgânicos”, reforçando a ideia de que estamos perante
“um destino de sonho para todos aqueles que anseiam por uma vida verdadeiramente pura, tranquila e surpreendente!”, confessou-nos.
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