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Plansel - Plansel Selecta
2011Homenagemao
Thomas - Alentejo,PT
Uvas: 100%Trincadeira.
Cor: rubi demédia
intensidade.
Nariz: frutasnegras como
ameixa, toquesherbáceos e
florais, leve tostado.
Boca:bomcorpo, taninos
macios, elegante, acidez
equilibradacom14ºGL
deálcool.

R$70,50,naDecanter
Vinhos.

Bacalhoa - Tinto daÂnfora
2010 - Alentejo, PT
Uvas:Aragonez, Touriga
Nacional, Trincadeirae
CabernetSauvignon.
Cor: rubi intenso.
Nariz:ataquedefumado,
seguidode frutasnegras e
vermelhas, toques tostados,
bastantecomplexidade
aromática.
Boca:bomcorpo, elegante,
taninosaveludados, acidez e
14ºGLdeálcool equilibram
estruturaepersonalidade.

R$79,90,noLaticínios
Marcelo.

Provei e indico

DAREDAÇÃO

NovidadenaPontadaPraia, o
Empório Casa Porto tem na
sua retaguarda a experiência
de 26 anos do proprietário
Carlos Gil Pereira no ramo.
Dono do tradicional Laticí-
nios Flor da Praia, na Rua
Trabulsi, ele conta que, ape-
sar disso, tem aprendidomui-
to comonovonegócio.
“Investimosemtodososdeta-

lhes, desde a iluminação, que
dá uma sensação de conforto,
até nos produtos da loja, que
sãodiferenciados”,explica.
Localizada em um ponto

valorizado,na esquinadaAve-
nida Bancários com a Rua
Pedro Arbues, onde funcio-
nou durante muito tempo
uma pizzaria, o imóvel foi to-
talmente remodelado.
Noprimeiropiso, o empório,

ondeestãoprodutoscomocho-
colates especiais, biscoitos, en-
latados e também a adega de
vinhos,os laticínios eospães—
todospreparadosnacasa.
No segundo andar, em breve

serámontado um café com op-
ções de lanches e refeições. No
terceiro piso, fica um amplo es-
toque, tambémclimatizadopa-

ra garantir que não haja varia-
çõesde temperatura, principal-
mente dos vinhos. “Assamos os
pãesaquiesó trabalhamoscom
produtosdequalidade.Esse é o
novoprincipaldiferencial”.
Entre os produtos, muitos

são importados, comooalfajor
argentino Havanna (R$ 29,99
acaixa)ouosbiscoitosBahlsen
(deR$7,90aR$12,90).
Háaindamais de40 rótulos

de cervejas especiais e artesa-
nais. Hoje, inclusive, haverá
umadegustaçãodamarcaque
leva o nome Casa Porto, feita
pelacervejariaMagnus,deSo-

corro (R$ 14,99 a garrafa
com600ml).
“Temosfeitodegustaçõesde

vinhosoucerveja todasas sex-
tas-feiras, a partir das 16 ho-
ras. Tem tido ótima receptivi-
dadedosclientes”,dizCarlos.
Entre os vinhos, de vários

países do Novo Mundo e da
Europa,hárótulosempromo-
ção:BicicletaConoSurCaber-
net Sauvignon e Carménère
(R$33,99)eCosechaTrapaca
SauvignonBlanc(R$23,99).

Santé! Foi-se o tempo em que
guardávamos rótulos de vi-
nhosdegustadospara formar-
mos nosso álbum dos melho-
res, algo como uma agenda.
Issoquandoconseguíamos re-
tiraro rótulo semrasgá-lo!
E também foi-se o tempo

em que, em restaurantes ou
viagens, tirávamos uma foto
com máquina fotográfica
formando nosso diário de
vinhos, no qual então anotá-
vamos suas características e
as nossas percepções vi-
suais, olfativas e gustativas.
Falo pormim!
Nos dias atuais, amantes de

vinhosetecnologiapodemdes-
frutar dos muitos aplicativos
existentesparasmartphones.
Eles estão aí à mão, no celu-

lar, para facilitar nossas esco-
lhas, e tirar muitas dúvidas na
hora de comprar e harmonizar
ovinhoideal.
Háde tudo aonosso alcance

nesse nicho global, por meio

da indiscutível inovação que é
a internet.
Dentro da categoria ‘vinho’,

quando clicamos no celular,
aparecemmuitasopçõesdeaju-
da, como guias, safras, uvas,
países produtores, vocabulário
enológico e infinitos apps indi-
cando rótulos e nos dando
oportunidade até de participar
dessemundocomoprotagonis-
tasenológicosvirtuais.
Alguns apps: Hello Vino,

Cor.Kz, Vivino, Tasting Guide
daWineEnthusiast,WineDic-
tionary A to Z, Wine Ratings e
Vintage Chart+ daWine Spec-
tator, EnoChato, Dectable,
Pair it. Estes são próprios para
Iphone. Há outros disponíveis
para Android. Alguns são gra-
tuitos e outros, pagos. Amaio-
riaestáemidiomainglês.
Sem dúvida, o aplicativo

mais popular no momento é o
Vivino.Deorigemdinamarque-
sa, apresenta versão em portu-
guês, é gratuito e bastante efi-

ciente. Funciona assim: tira-se
uma foto do rótulo do vinho
com o celular e em instantes o

vinho é identificado. A compo-
siçãodeuvas,procedência,pro-
dutor, valor, avaliações de ou-
trosusuários, e até algumas su-
gestões de harmonização logo
sãodescritas.
Prós – Para mim funciona

muitobemcomomeudiáriodo
vinho, ou seja, todos os vinhos
queeuaprecio, colocolánoapp
e fica tudo armazenado, dou
minha nota, de 1 a 5 estrelas, e

façominhaavaliaçãopessoal.
Com o Vivino você pode pu-

blicar seus vinhos através de
redes sociais como o Insta-
gramouFacebook, ondepode-
rá seguir e ter seguidores,mui-
tobacanapraquemcurte.
Contras – Algumas vezes o

app não consegue visualizar o
rótulo, istoporqueovinhoain-
danãoestánobancodedados,
então sua foto entra em uma

fila para identificação ma-
nual. Este vinho pode demo-
rar algum tempo, até meses,
para ser identificado– exceto
se você optar pela versão paga
(Vivino Pro, por US$ 4,99),
entãoseuvinhoseráencontra-
do imediatamente.
Navegue nesse mar de vi-

nhos!Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

MesaBrasil. Oprogramacompleta20anose,para
comemorar,oSescpreparouumasequênciadepalestrasabertasao
públicosobreaproveitamento integraldosalimentos.A ideiaédifundir
osbenefíciosdeumalimentaçãosaudávelesustentável.Dentrodo
projetoComaCascaTem+Valor, nodia23,às15h,anutricionistaAline
RissatodaráaoficinaAbóbora:dacascaàsemente,queabordaráouso
integraldesse ingrediente, repletodenutrientes.Oeventoseráno
auditóriodoSesc(RuaConselheiroRibas,136,Aparecida,Santos).As
inscriçõesdevemserfeitasantecipadamente.Em2013,oMesaBrasil fez
11milatendimentos,comadistribuiçãode269toneladasdealimentos
recolhidosdasfeiras.

DIVULGAÇÃO

Click

R. Dr. Tolentino Filgueiras, 80 - Gonzaga - Santos - SP

- Ambiente Climatizado
- Sala de Reuniões
- Estacionamento com manobrista

SABOREIE mais a VIDA.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Vinho e tecnologia
juntos no século 21

CasaPorto énovoempório daPonta daPraia

❚ MarceloLaticíniospromove
seu1˚EncontrodeVinhosem
parceriacomaOrionVinhos.
Terça,dia22, comvários
produtores,das 18h30às21h30.
Entradagratuita. Informações
pelo tel. 3234-1861

❚ AdegaPetitVerdotpromove
degustação ‘Umitalianoem
Mendoza’, emparceria coma
Mistral. Terça-feira,dia22, às
20horas.Preço:R$35,00 (valor
queserádescontadonacompra
deumagarrafadosvinhos
degustados).Reservaspelo
tel. 3221-6251.

❚ AdegaAlentejanapromove
WineDinner, compratos
harmonizados comrótulos
portuguesesepalestradeLuiz
FernandoNatale.Dia4deagosto,
às20horas, naChurrascaria
Leitão (PraiaGrande).
Preço: 100,00.Reservaspelo
tel. 3473-3355.

>> <<

Depois de 26 anos no Laticínios Flor da Praia, Carlos Gil Pereira abre agora uma casa maior e com produtos mais sofisticados

FOTOSALEXSANDERFERRAZ
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