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televisão

LL‘Mestre do Sabor’

Tempero carioca na TV
Chef Rafa Costa e Silva substitui José Avillez no programa culinário

LLJULIANA PIMENTA

S

e o isolamento social exige
mudanças por toda parte,
no Mestre do Sabor, da Globo, não será diferente. A partir de
hoje, um novo chef chega à competição. Responsável pela cozinha do Lasai, restaurante em Botafogo premiado com estrela no
Guia Michelin, Rafa Costa e Silva
vai dar continuidade ao trabalho
de José Avillez, que decidiu voltar
a Portugal devido ao avanço da
pandemia do novo coronavírus.
“Foi inesperado e fiquei
muito honrado quando recebi
o convite. Recebi uma mensagem do Claude (Troisgros) e tomei um susto, achei até que o
telefone dele havia sido clonado”, brinca o chef carioca que,
logo de cara, se deu bem com o
seu novo time de cozinheiros.
“Eu fui muito bem recebido
por todos, e o programa conta com uma estrutura absurda
e muito profissional. Encarei
como uma oportunidade para
aprender e viver uma experiên-

cia que me proporcionou muita
troca. Conseguimos criar uma
conexão bacana”, reforça Rafa,
que não poupa elogios aos líderes das outras equipes.
“Tem sido muito bacana viver esse momento e poder dividir a grande cozinha do Mestre
do Sabor com chefs tão incríveis
como eles”, conta Rafa.

Globo / Divulgação

Resumo das
novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h57. Globo: Tato explica para
Keyla que não quer viver com medo
de perder sua família. MB e Samantha
flagram Benê os vigiando, e acreditam
que foi Lica quem orientou a amiga a
seguir os dois. Keyla conta para Ellen,
Tina e Benê que voltará a procurar por
Deco. Roney se declara para Josefina.
NOVO MUNDO

18h29. Globo: Joaquim conta para
Anna o que sabe sobre Thomas. Bonifácio questiona Thomas sobre a guerra na Cisplatina. Thomas estranha a
hostilidade deAnna. Licurgo convence
Germana a desistir de entrar no quarto alugado por Thomas. Dom Pedro
discute com Leopoldina e Bonifácio.

‘Foi inesperado
e fiquei muito
honrado
quando recebi
o convite’

TOTALMENTE DEMAIS

19h34. Globo: Lili fica abalada ao
saber que foi Germano quem mandou
libertar Jonatas e prender Fabinho.
Lili expulsa Germano de casa. Na comemoração da volta de Jonatas para
casa, Montanha dança com Rosângela. Jojô e Stelinha ficam sozinhas
em casa, e acabam se aproximando.

Com todos os episódios da
temporada gravados, com exceção da final, Rafa tem aproveitado a quarentena em casa.“Estou
cozinhando muito, mais do que
nunca, eu diria.Apesar da minha
esposa também gostar de cozinhar e até meu filho acabar participando”, revela o chef.

APOCALIPSE

20h30. Record: Nicanor tenta provocar César. Rodrigo dá explicações à
Zoe sobre a origem da bíblia. Nicanor
ameaça atirar em César e é atingido
por Natália.Guido chega ao local e mata Nicanor.Artur e Bárbara noticiam a
morte do serial killer. Ângela fica aliviada ao reencontrar Natália. Noah nega
estar com ciúmes de Isabela.
AS AVENTURAS DE POLIANA

Chef Rafa Costa e Silva integra o time do programa ‘Mestre do Sabor’

20h50.SBT: Durante a aula,Eric rouba
o prêmio de Luigi da mochila do menino. As crianças do Clubinho decidem
quando irão contar a todos que Ester é
uma Android. Da mesma maneira que
fez com Pendleton, Glória dá a Roger
algumas senhas e pede que ele guarde
com cautela.Luigi encontra seu prêmio.
FINA ESTAMPA

21h17. Globo: Guaracy pede paraAlberto tentar se entender com Dagmar.
Crô acredita que não conseguirá levar o
plano deTereza Cristina até o fim.Daniel
vê Patrícia chegar à pousada com Alexandre.Antenor e Beatriz se beijam.Celeste desconfia de que Baltazar planeja
roubar Solange. Paulo propõe comprar
a parte de Esther na Fio Carioca.

