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Jean-LucColombo-Syrah
LaViolette 2012, Gignac,
Languedoc, FR
Uva:Syrah (vinhas30anos)
Cor: rubi comreflexovioláceo
Nariz: violetas e frutasnegrase
especiarias
Boca: seco, fresco e frutado
comtaninosmacios, corpo
médio 13˚GL, longo

R$72,20

Peter Lehmann
Weighbridge-Shiraz 2011
SouthAustralia, AU
Uva:Shiraz (passagemem
carvalhoamericanoe francês)
Cor: rubimédia intensidade
Nariz:ameixas e figos
maduros, especiarias,menta,
toquevegetal e chocolate
Boca: seco, vivaz, corpomédio
14,5˚GL, taninosdoces e
macios, longo

R$98,20

Encerramento
Restaurante
Guaiaó fecha
asportas
Depois de 4 anos de fun-
cionamento,oRestauran-
te Guaiaó, único de San-
tos com estrela no Guia 4
Rodas, fechou as portas.
Os sócios André Antivillo
e André Ahn continuam
comoRestauranteAlmo-
ço, no Centro de Santos.
“O projeto Guaiaó atin-
giu uma amplitude além
dos fogões e cardápios:
difundimosaculturapro-
fissional em dezenas de
alunos de gastronomia,
implementamos um no-
vo padrão conceitual e
operacional de hospitali-
dade, uma visão positiva
no setor e conquistamos
prêmiosqueabrirampor-
tas”, escreveu Antivilo
nas redes sociais.

Provei e indico

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

>> >>Santé! A Syrah é uma uva no-
breelongevaconsideradarústi-
ca, mas seu vinho é de uma
elegância incomparável. Essa
grande casta do Vale do
Rhône, é objeto de discussão
quanto à sua origem. A lenda
diz que foi trazida de Shiraz na
Pérsia, porém recentemente
descobriu-seoriginar-se de va-
riedades francesas cultivadas
ao norte do Rio Rhône, próxi-
mo ao Rio Isère e à leste do
RhôneentreaFrançaeaSuíça.
Essa pesquisa foi feita pelo IN-
RA, Instituto de Pesquisas
Agrônomas, em Montpellier,
no sul da França, comprovan-
dosua identidade.
Éumavítisviníferaresistente

adoenças e bastante produtiva.
Resultanumvinhoexótico.Va-
riado intensamente concentra-
do e tânico, rubi ou púrpura
negrosnajuventude,aorelativa-
mente simples, porém sólido, e

alcoólicodecorintensa,aromas
e sabores fortes, exuberantesde
frutas negras, especiarias como
pimentae temperos,e, também
toques tostados, defumados e
atédeborrachaqueimada.
A Syrah se destaca nas

AOCs, Apelações de Origem
Controlada, de Hermitage,
Côte-Rôtie, Cornas, St-Joseph
e Crozes-Hermitage, ao norte
do Rhône com seus vinhedos
nas encostas íngremes, de so-
los graníticos. Grandes produ-
tores: Guigal, Chapourtier,
Paul Jaboulet, Delas, Grailot,
Combiereoutros.
AosuldoRhôneaSyrahdivi-

de terreno comGrenache, Cin-
sault, Mourvèdre, Muscardi,
Counoise e etc, uvas que em
assemblageelaboramofamoso
vinhoChâteauneuf-du-Pape.
É também bastante cultiva-

da no Languedoc-Roussilon,
sul da França, onde, junto com

Grenache,Mourvèdre e Carig-
nan produz grandes vinhos e
ainda na Provence, criando
rosésperfeitos.
Na Europa tem revelado ró-

tulospotentesemPortugal,Es-
panha e Itália. Porém, na Aus-
trália tornou-se a rainha assim
que chegou, trazida da África
do Sul no século 17 onde ga-
nhou o nome de Shiraz. Aliás,
hoje um quarto dos vinhedos
australianos são dessa uva que
látornou-seemblemática.
A Shiraz da Austrália revela

vinhosmais cremosos, taninos
macios, com frutas vermelhas
e negras, commuitas notas de
menta, eucalipto e chocolate.
Presentenasregiõesqueabran-
gemosudoestedopaísdestaca-
se nos Vales de Barossa, Hun-
tereMcLaren.
Já tive o privilégiodedegus-

tar o mais famoso vinho aus-
traliano, o Penfolds Grange

safra 1998 na companhia do
eterno mestre Manoel Beato,
e me rendi aos seus aromas e
sabores. Após uma hora no
decanter, frutas negras em
compota e muito chocolate
perfumaram as taças. Mos-
trou-seelegante,decoratijola-

da intensa, maduro de perso-
nalidade inquietante.
Está na Califórnia, Canadá,

Argentina,Chile,Uruguai,No-
va Zelândia, África do Sul e
Brasil onde gera grandes vi-
nhos com aromas de alcaçuz,
couro, caça, tostados, defuma-

dos, gengibre, chocolate e hor-
telã.Suaharmonizaçãoéinfini-
ta. Pratos de carnes fortes, ca-
ça, cassoulet, steak au poivre, e
um bom churrasco. Desfrute e
atéaproximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

Feiju daApaeSV

Domingo tambémédiade
feijoada (foto 1). Por isso,nodia
2deagosto, apartirdas 13horas,
oRestauranteTiMaria
(RuaAntonioRodrigues,436,
Gonzaguinha,SãoVicente)
realizaaFeiju LegaldoTi, emprol
daApaedeSãoVicente, com
músicaaovivoacargodoTriode
Ferro.ConvitesaR$40,00
(mulher)eR$60,00(homem).
Informaçõespelo tel. 3469-4871.

Sodiê
OBolodaVovó (foto2) foi o
escolhidodomêsde julhopela
redeSodiêDocespara ter
descontoespecial. Eleémontado
emumaestruturadepão-de-ló,
recheiodemussedechocolatee
leite condensadocozido
(docede leite), coberturade
mussedechocolate, caldade
caramelo, coberturadeganache
dechocolatee cerejas.
Minichocoballs sãoopcionaisna
cobertura.Opreçopromocional é

R$42,90oquilo (emSantos) ea
promoçãoéválidaaté30de julho.
Opreçopodemsofrervariaçãode
acordocomaregião.

Porções
Nasnoitesdequinta-feira,mais
de30porçõesdomenudo
RestauranteComBatata (Rua
EvaristodaVeiga,99,Campo
Grande,Santos) saempela
metadedopreço.Entreelas estáo
pratoqueoriginouonomeda
casa.Servidoemterrinade ferro
fundidocomcostelaoucupime
batatas saideR$89,00por
R$44,50, inteiro, edeR$49,00
porR$24,50,meio.

Lasanha
OSpoleto colocanomenude
inverno,até31deagosto, três
novas lasanhasassinadaspelo
chefGianni Carboni. Elas têm
preçosapartirdeR$23,90nos
saboresbolognesaclássico;
queijoepresunto; ricotacom
espinafre .Oclientepodepedirno
formato tradicional ouadicionar
atéoito ingredientesaospratos.

DAREDAÇÃO

As crianças estão de férias e
você está quebrando a cabeça
parasaber comoentretê-las?A
dica do Boa Mesa é preparar
duas receitas fáceis e saudá-
veis .Ospequenospodempar-
ticipardapreparação, ajudan-
do amisturar ou amodelar os
nuggets e os biscoitos. A cozi-
nha se transforma em uma
brincadeira.

Nuggets caseiros assados
Ingredientes:500gde frango sem
ossoesempelemoído; 4pãesde
forma integral (esfarelado); 1 fatia
pequenade cebola; 3 dentesde
alho; sal a gosto; cebolinhaagosto;
1 xícara (chá)de farinhademilho
e2ovos.

Preparo: junte a cebolaeoalho já
picadosao frangoemisture.
Coloquesal e cebolinhanamistura
edeixe-abemhomogênea.Molde
osnuggets. Empaneosnuggets
passandonoovoprimeiroedepois
na farinhademilho triturada.
Coloqueemassadeirauntada com

azeite.Assepor 30minutosa
200ºCemforno já preaquecido.Na
metadedo tempo, vireosnuggets.

Dicas:onugget crupode ser
congeladopor 15dias .A farinhade
milhopode ser substituídapor

farinhade linhaçaouporaveia.

Cookiesde aveia com
gotasde chocolate
Ingredientes: 100gdemanteiga
emtemperaturaambiente; 1 xícara
deaçúcar; 2ovos; 1 xícarade

farinhade trigo; 1/2 xícarade
farinha integral; 1 colher (chá) de
bicarbonatode sódio; 1 e 1/2xícara
deaveia emflocos; 1 colher
(chá)decanela empóe2/3de
xícaradegotasde chocolate (ou
uvaspassas).

Preparo:misturemanteiga como
açúcarea canelaaté obterum
creme leve. Junte osovos,umaum,
batendobemacadaadição.Aos
poucos, adicionea farinha como
bicarbonato,mexendoaté ficar
homogêneo.Por fim, acrescente a

aveiaeasgotas.Emuma
assadeirauntada commanteiga,
façabolinhas com2colheres,
deixandoumespaçodemaisou
menos4 cmentre elas. Asseem
fornopreaquecidoa 180ºC
até ficaremdourados.

SyrahnoRhôneeShiraz naAustrália

Receitas parapreparar comas crianças
Nuggets caseiros e cookies são fáceis, saudáveis e perfeitoS para fazer com a ajuda dos pequenos nesse período de férias escolares

Cursos
Oficinas
gastronômicas
têminscrições
OGalpãoTremendãopassa-
ráatertambémoficinasgas-
tronômicas. O lançamento
doscursosacontecenanoite
da próxima terça, com um
coquetel promovido pelas
chefs Nádia e Janaína Car-
doso,cujotemaseráaculiná-
ria da Península Ibérica. As
oficinas serão ministradas
sempre as terças -feiras,
quinzenalmente e têm iní-
cioemagosto.Vejaaagenda
programada. Entre os cur-
sos já programados estão o
de harmonização de racle-
tes, fondues e vinhos; finger
foods; cozinha vegana; roti-
serrie;mixologia,café,cerve-
jae foodstilyng.Inscriçõese
informações pelos telefo-
nes:9811-99457(Janaina)e
99726-4848(Nádia).

VANESSARODRIGUES

DIVULGAÇÃO

FOTOSSHUTTERSTTOCK.COM

TODOSOSVINHOSNAENOTECA
DECANTERSANTOS
(WWW.DECANTERSANTOS.COM.BR)

Leitura
rápida
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