
CasaErmelinda Freitas -
Leod'Honor 2008 -D.O.
Palmela, Terras doSado, PT
Uva:Castelão também
conhecidaPeriquita.
Cor: rubi intenso.
Nariz: frutasnegrasem
compota, licor decassis,
pimentas, tostados echocolate.
Boca: seco comtaninos
elegantes, explosãode frutas
doceseespeciariasequilibrando
14,5˚GLdeálcool, encorpadoe
complexo.

R$99,00,noMarceloLaticínios

SaltonVirtude
Chardonnay –
Campanha,Brasil
Uva:Chardonnay.
Cor:amarelo claro
brilhante.
Nariz:muitoabacaxi em
compota,notas denozes,
baunilhaemanteiga.
Boca: secoedenso,
encorpado.Equilibraextrato
comacideznos seus 14,5˚GL
deálcool.

R$50,00,nosite
www.salton.com.br

Provei e indico

Santé!Comesse friozinho,pro-
curamosnosalimentarcompra-
tosmais consistentes, o que pe-
de umbomvinho para aquecer
ocorpo.
O vinho é o resultado da fer-

mentação alcoólica natural do
suco ou mosto de uvas. Cada
uvaresultanumvinhopersona-
lizado. Os muitos estilos de vi-
nhos se dão a partir de fatores
comomaturaçãodasuvas,pro-
cedência, tipos de solo e clima
do vinhedo, tempo demacera-
ção das uvas (contato das cas-
cas com o mosto no processo
defermentação),eainda,apas-

sagemouamadurecimentoem
barricasdecarvalho.
Assim, vários estilos de vi-

nhossãoelaborados.Háosfru-
tados, os ácidos, os aromáticos
e mais intensos na cor e sabor.
Há ainda os suaves, os delica-
dos, os secos, os mais alcoóli-
cos, os doces, até os encorpa-
dos e complexos. Enfim, uma
grandediversidade.
E é aí que destaco os vinhos

deinverno.Vinhosmaisrobus-
tos, encorpados, de médio a
alto teor alcoólico, com mais
personalidade. Afinal, vamos
degustá-lostambémparaaque-

cernossaalma.
Recomendo tintos varietais,

osquais têmumaúnicauvaem
suacomposição.AsuvasCaber-
net Franc, Cabernet Sauvig-
non, Carménère, Grenache,
Merlot, Nebiollo, Sangiovese,
Syrah, Tannat, Tempranillo,
Touriga Nacional, Zinfandel
ouPrimitivo (que são amesma
uva)entreoutras.
Por serem uvas de muita

personalidade, produzem vi-
nhoselegantes, tânicos, encor-
pados, alcoólicos e austeros
parao inverno. Já os vinhos de
corte ou assemblage têm duas
oumais uvas em sua composi-
ção. Um famoso exemplo é o
corte bordalês, que pode ser
composto por Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Cabernet
Franc, Carménère, Petit Ver-
dot e Malbec. Podemos servi-
lo com temperatura entre
18˚Ce20˚C.
Sou fã dos brancos frescos e

leves, porém a estação fria re-
quer brancos commais estrutu-
ra,intensidadeemaciezcomoos

quepassamporbarricadecarva-
lho. Os da uva Chardonnay são
os mais procurados, uma vez
que esta é a casta branca que
mais se ajusta àmadeira. Os vi-
nhos Montrachet e os Pouilly-

Fuissé, da Borgonha, são famo-
sosporestacaracterística.
A casta branca Sauvignon

Blanc também produz um vi-
nho que, com passagem em
madeira, torna-se bastante
exuberante e potente. Os da
regiãodePouilly-Fumé,doVa-
le do Loire, barricados, são re-
comendados para o clima frio.
Recomendoservircomtempe-
raturaentre13˚Ce16˚C.
Para finalizar, indico o vinho

fortificadoougeneroso,queva-
ria entre 17˚e22˚GLdeálcool,
e que nas noites gélidas é com-
panhia idealparaumbomcha-
ruto. O Vinho do Porto, portu-
guês, é bastante conhecido. E
se quiser ousar peça o francês
Banyuls ou o espanhol Jerez
dulce, que combinam muito
bem com chocolate. Deguste
estasdicaseatéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Vinhos para
aquecer no inverno

Arraial de chef
Noprimeirofimdesemanade
agostoaconteceaterceira
ediçãodoArraialGastronômico
deBoiçucanga,reunindo
conhecidoschefsparaajudaro
ProjetoBuscapé,queatende
criançasdaregião.
Ocuradordoevento,chefEudes
Assis(foto),dizqueesteanoserá
umrecordedequitutese
participantes.Haveráainda
músicaaovivoebrincadeiras.
AfestaacontecenaPraçadoPôr
doSol,emfrenteaomar,espaço
cedidopelaPrefeiturae
organizadoporvoluntários,
colaboradoreseaPolíciaMilitar.
Todaarendadoeventoserá
revertidaparaoProjeto,
queestáconstruindosuas
novasinstalações.

Entreascomidinhas:choripan
porteño,quesadilladefrango,
bolodechocolatecombacon,
pastéisgourmet,ceviche,hotdog,
cremedeprovolone,arroz
lambe-lambe,coxinha,tortade
banana,queijadinha,brownies,
canjica,tortadelimão,arrozdoce
comcaramelo,paellabrasileira,
porcoassado,arrozcomcordeiroe
java-porco,sanduíchedecostela,
hambúrguerdoMeats,caldode
alcachofras,polentacremosa,
yakissobaetc.
Sãoesperadoscercade3mil
visitantesparaosdiasdafesta
easpousadasdaspraiasem
torno,apoiadorasdoProjeto,
oferecempacotesespeciais
paraosturistaserecepcionamos
chefsparticipantes.

SERVIÇO: ARRAIALGASTRONÔMICO
DIAS: 1,2 E 3DEAGOSTO,APARTIRDAS 19H. ENDEREÇO:PRAÇADOPÔRDOSOL,BOIÇUCANGA,
SÃOSEBASTIÃO

<<

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

- Ambiente Climatizado
- Sala de Reuniões
- Estacionamento com manobrista

SABOREIE mais a VIDA.

Massasartesanais
OutranovidadenoPátio
IporangaéaoRestaurante
MassasSantistaGourmet.
Depoisdemaisde20anos
produzindomassasparavendano
atacado,naCasadeMassas
Santista,noCampoGrande, os
proprietáriosdecidiraminvestir
emumrestaurante.
Ali, servemmassase também
grelhados,alémdeoutras
especialidades italianas como
almôndegas,milanesae
parmegiana.Umdosmais
pedidoséonhoquedebatatacom
frango(R$14,90). Sãodez tipos
demassas commolhosvariados

(calabresa, rossini, sugoealhoe
óleo,entreoutros).
Outraopçãoentreaspreferidas
dosclienteséamanicaretti,
recheadadealho-poró com
queijo.Trata-sedeumamassa
modeladacomoumpequeno
travesseiro.“Aspessoasgostam
muito”,dizaproprietária,
LarissaMarquesdaSilva.Ela
explicaque todasasmassassão
artesanais,produzidasna fábrica
doCampoGrande. “Fazemos
tudo,desdeasmassasatéos
molhoseacompanhamentos”.

SERVIÇO:MASSASSANTISTAGOURMET
ENDEREÇO:SHOPPINGPÁTIO IPORANGA
(AV.ANACOSTA,465, GONZAGA)
FUNCIONAMENTO: 10ÀS22H, TODOSOSDIAS.

Comidacaseira
Oespaço temsomente seismesas
eservecomidinhacaseira com
atendimentoatencioso.Assiméo
BistrôLePetit, novaopçãopara
quemtrabalhanoCentrode
Santos.Ele abriuasportasna
últimaterça, oferecendosempre
umpratododiaeoutrascinco
opçõesnoalmoço.Ospreços
variamentreR$13,50, comoo
espaguetecomcarneassada,às
quintas,até

R$16,00, comoo filédepescada
commolhodecamarão.Na foto,
o contrafiléàparmegiana
(R$15,50). Estesdois diariamente
nomenu.Todasasquartas,
feijoada, leveparanãopesarna
voltaaotrabalho.Alémdo
almoço,o restaurante serve
aindacafédamanhã, sucose
vitaminas.

SERVIÇO: BISTRÔLEPETIT
ENDEREÇO:RUAVASCONCELOSTAVARES, 23,
CENTRO, SANTOS. FUNCIONAMENTO:DE
SEGUNDAÀSEXTA, DAS8HÀS 18H.

Rua Minas Gerais, 17 - Boqueirão - Tel.: (13) 3307.0467

Aproveite o Duo Fondue

com preço promocional.

TEMPORADA
DE FONDUE

FONDUE DE QUEIJO
FONDUE DE CHOCOLATE
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Saborde infância
Umconfeitaria comsaborde
antigamente.Navitrine, doces
feitos sempré-misturasou
cremes industrializados.
Essaéa filosofiadaBisSweet,que
abriuasportasnoShoppingPátio
Iporanga.Paragarantiro
conceito,quemcomandaa
cozinhaéochefSudário,que foi
confeiteiroda tradicional
Joinvillepormaisdeduas
décadas.“Sentia saudadedos
saboresdaminha infância.
Fazemostodososbolos, tortase
docesaqui.Desdeasmassas,
geleias, cremese coberturas.
Tudoartesanal,mas feitode
formapadronizadae

profissional”, contao
proprietárioDelfimBrás.
São trintavariedadesdebolos.
Opequeno,para 10pessoas, custa
R$45,00.Omédio,para 17
pessoas,R$75,00.Osmaiores
devemserencomendados com
24horasdeantecedência.
Entreosdoces,destaqueparaas
tortasde limãooumorango
(R$25,00) eparaos individuais
comocheesecakeoumagnífico
(basedeavelã comgeleiade
framboesasemussede
chocolate). Todososdoces
custamR$7,00opedaço.

SERVIÇO: BISSWEET
ENDEREÇO:SHOPPINGPÁTIO IPORANGA
(AVANACOSTA,465, GONZAGA).
FUNCIONAMENTO: 10ÀS22H, TODOSOSDIAS.
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PizzanoPerequê
Guarujáganhouumanova
pizzaria,aPaloozaPizzaeBar,
bememfrenteàpraiado
Perequê.A casa temdecoração
rústicae redondascommassa
fina.Entreos27 saboresdepizzas
especiais,destaquepara
damamma,quetemmolho
detomate, filé-mignonem
tiras,brócolis,muçarelaealho
crocante (R$37,00).
Essacobertura tem inspiração

nossaboresqueasmãesdos
proprietáriosmaisgostam.
Nacartadedrinques, a caipirinha
Paloozaprometeagradar.
Ela temcachaça, limãosiciliano,
pimenta-rosa,hortelã emel
(R$10,00). Segundoumadas
sócias,ThabataRufino, em
breveapizzaria teráopçõesde
cervejasespeciais.

SERVIÇO: PALOOZAPIZZA EBAR
ENDEREÇO:ESTRADAGUARUJÁBERTIOGA
KM7, 2.329 EMFRENTEÀPRAIADOPEREQUÊ,
GUARUJÁ.

FOTOSALEXSANDERFERRAZ
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