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coluna gouté

Berlim: criativa,
cultural e vegana
Berlim se tornou uma das
cidades mais importantes
quando falamos de cozinha
sustentável, além de ser hoje
o principal centro cultural
e criativo da Europa
Depois de vivenciar duas
guerras mundiais, passar pelo
nazismo e de conviver com um
muro dividindo a cidade por 30
anos, a população de Berlim
diminuiu aproximadamente pela
metade. A cidade, que já recebia
imigrantes há séculos, tornou-se
atraente para jovens criativos e
intelectuais, que, em busca de
preços baixos para moradia e
espaços para exposições de seus
trabalhos, encontraram ali o
seu lugar. Grande parte de suas
construções vazias e destruídas
foi reconstruída, assim como
sua identidade, e a capital se
transformou em uma cidade-

instalação-artística, com mais de
400 galerias, museus e arte de
rua. A diversidade cultural e o
pensamento sustentável fazem
desse destino um dos lugares
mais atraentes do planeta.
A geração de energia solar,
o transporte público, as
ciclovias, as hortas urbanas, os
parques, a moda, a hotelaria e
a gastronomia vegana fazem
parte do pensamento sustentável
em Berlim. Uma avenida inteira
é dedicada ao veganismo,
a Schivelbeiner Strasse; já
no quarteirão Warschauer
Strasse, além de restaurantes,
encontramos também lojas de
calçados como a Avezu e a loja
de roupas Dear Goods, e a rede
de mercados Veganz, que oferece
todos os tipos de alimentos sem
uso de animais e com baixo
impacto ambiental. A lista dos
restaurantes é extensa, já são
mais de 50 restaurantes veganos
e 320 vegan-friendly, sendo o
destaque para o Kopps (foto),
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com sua decoração moderna e
lindos pratos criativos.
Berlim é um dos destinos mais
interessantes do mundo e, apesar
do seu histórico difícil de ser
compreendido, transforma-se a
cada dia, unindo pessoas com
pensamentos criativos e
conscientes que podem mudar o
futuro do planeta. É o lugar para
estar. Não deixe de visitar.
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