
BoaMesa
AnoV -nº223.
Edição:FernandaLopes.
Textos: DanielleCameira e
FernandaLopes.

Diagramação:LucianaRodrigues.
Fotografia:Alexsander Ferraz.
E-mail:boamesa@atribuna.com.br

Santé! Desde 1998, quando
inaugurada, a AdegaAlenteja-
na vem trazendo os melhores
vinhosportuguesesparaoBra-
sil, compondo hoje mais de
300 rótulos. Atualmente, 18
anos depois, a já consagrada
importadora, amplia seu
portfólio e além dos tradicio-
nais produtos portugueses que
inclui louças, queijos, chouri-
ços, conservas, águas, geleias,
azeitesevinhos;novosfornece-
dores como Chile, Argentina,
Espanha,FrançaeItália,passa-
rãoaagregarmaisvariedadeàs
suas estantes. O que seria da
vida sem a alternância de aro-
mas e sabores e produtores?
Aindaque seenriqueçao rolde
países, terroirs e cepas, a Ade-
ga segue com seu perfil de casa
portuguesa,comcerteza!
Comumente a importadora

apresenta rótulos das regiões
de Vinho Verde, Douro, Dão,
Tejo,LisboaeAlentejoelabora-
dos com variedades autócto-
nes, diga-se regionais típicas
dePortugal, tais comoasbran-
casArinto,AntãoVaz,Roupei-
ro, Fernão Pires, Rabo deOve-
lha, Verdelho, Alvarinho, Lou-
reiro,Malvasia,Viosinho,Gou-
veio,CódegadoLarinho,Rabi-
gato, Encruzado e Bical. Já as
tintassãoaTrincadeiraouTin-
taAmarela,Aragonez ouTinta
Roriz ou Tempranillo, Caste-
lãoouPeriquita,AlicanteBous-
chet, Afroucheiro, Moreto,

Touriga Nacional, Touriga
Franca,TintoCão,TintaBarro-
ca, Souzão, Baga e Jaen. Aliás,
é de se ressaltar que a partir
dessas castas são criados os
blends mais cobiçados mundo
a fora. As tradicionais france-
sasCabernetSauvignon,Syrah
e a Chardonnay podem entrar
noscortes também.
Provei e aprovei, sem piscar,

os vinhos e quetais no Road
Show Adega Alentejana 2016.
O Cartuxa da Fundação Euge-
niodeAlmeida, tanto oColhei-
taBranco2013, quantooTinto
2012, de Évora, permanecem
irretocáveis. Ainda os vinhos
criadosporPauloLaureanosão
dosmaisalmejados,comooíco-
ne Mouchão 2010, um néctar
comfrutasemcompotaseespe-
ciarias resultando num vinho
potente,eleganteecomplexo.
Minhaspapilas gustativas fi-

caramematençãoquandopro-
vei vinhos da enóloga Susana
Esteban, nascida na Espanha,
mas iniciada profissionalmen-
te noDouro em 1999. O Aven-
tura2014brancodacastaViosi-
nhodestaca-sepormineralida-
de e acidez perfeitas. Já o Side-
cardeAlicanteBouscheteTrin-
cadeiraéumfiníssimoalenteja-
no borgonhês. Ainda da Susa-
naEsteban, emparceria coma
enóloga Sandra Tavares, pro-
vei o Crochet Douro 2012, pri-
moroso a partir de Touriga
Franca eNacional. Trata-se do

resultadode18mesesembarri-
cas francesasnovas,commuita
personalidade, frutos madu-
ros, taninos potentes emacios,
vinhaço para beber agora ou
daquiadezanos.
Os debutantes vinhos espa-

nhóisdogrupoArtevino foram
destaque. A casa portuguesa
brilhou comas garrafas das re-
giõesdeRioja,Ribera delDue-
ro,ToroeRueda.
Falarei noutra oportunidade

de tantos grandes vinhos desta
mostra da Adega Alentejana,
que tem também em seu
portfólio: Adega de Barcelos,
QuintadoBalão,QuantaTerra,
Quinta do Noval, Quinta de la
Rosa, Lavradores de Feitoria,
Poeira,Wine&Soul,Quinta do
Passadouro, Vallegre, MOB,
Quinta de Chocapalha, Quinta
daAlorna,AdegadeBorba,Cor-
tes de Cima, Monte do Pintor,
MontedosCabaços,Roquevale,
TapadadoFidalgoeTiagoCaba-
çoWines.Atéapróximataça!
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DAREDAÇÃO

Para quem quiser curtir o Dia
dosNamoradoscomquitutese
danças portuguesas, o endere-
ço certo é o Centro Histórico e
Santos, ondeacontece a 7ª edi-
çãodoDiadePortugal.Oeven-
to, considerado a maior festa
da comunidade lusitana da re-
gião, ocorrerá no Largo Mar-
quês deMonteAlegre, das 8 às
17horas,comapresentaçõesde
fadistas, grupos musicais, ran-
chos folclóricos e, claro, quitu-
tesportugueses.
O evento, que é voltado para

toda a família, costuma atrair
de3mil a5milpessoas, tingin-
dodeverdeevermelhoaregião
do Santuário do Valongo e do
MuseuPelé.
Sucesso de crítica, os famo-

sos bolinhos de bacalhau e do-
ces portugueses, como pastéis
deBelém, estarão à vendapara
opúblico, entre outros itensda
culinária típica. Quem com-
prar, alémde sedeliciar comas
guloseimas, ainda estará aju-
dando a Escola Portuguesa,
queatende crianças carentes, e
que receberá a renda obtida
duranteafesta.

Aqueles que quiserem guar-
dar uma lembrança do evento
também poderão comprar ca-
misetas, canecas e chaveiros
com a logomarca do Dia de
Portugal.
Para que todos entrem no

clima da festa, os organizado-
res sugerem que o público vá
vestido com adereços ou rou-
pas que lembrem as cores de
Portugal. Anote uma receita
bemportuguesadoRestauran-
te Tasca do Porto (Rua XV de
Novembro,112).

SERVIÇO: DIADEPORTUGAL– 7ªEDIÇÃO
DATA: 12 DE JUNHO (DOMINGO), DAS9HÀS 17H
LOCAL: LARGOMARQUÊSDEMONTEALEGRE

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

z 14a16/6 -ExpoVinisBrasil
2016 -20ºSalão Internacionaldo
VinhoLocal: ExpoCenterNorte -
PavilhãoAmarelo. Informações:
 www.expovinis.com.br

z 22/6 -Jantarharmonizado
comoprodutordeVinhosVerdes
AnselmoMendes, naEnoteca
Decanter.Reservas : 2104-7555

Izadi Crianza 2013, Rioja, ES
Uva:

Tempranillo
14˚GL (14m
carvalho)
Cor: rubimédia
intensidade
Nariz: frutas
vermelhas,
alcaçuze
especiarias,
cedroe fumo
Boca: seco, bomcorpo, taninos
elegantes, final longoe frutado
R$ 165,90

SusanaEsteban –Aventura
2013, Alentejo, PT
Uva:Touriga
Nacional e
Aragonez
Cor: rubi intenso,
13,5˚GL
Nariz: frutas
vermelhas toque
floral
Boca: seco,
frutado,
encorpado,
acidezmarcantee taninos firmes
R$ 191,84

Mouchão -DonRafael 2013
AlentejoDOC
Uva:

Trincadeira,
Aragoneze
AlicanteBouschet
Cor: rubi intenso
comvioláceo
(6meses em
carvalho)
Nariz: frutas
vermelhase
negrasmaduras,
mentaemadeira
Boca: seco, frutado, bomcorpo,
acideze taninosequilibrados
com13,5˚GL, saborosoe longo
R$ 104,39

ParahomenagearoDiade
Portugal, o restauranteescola
EstaçãoBistrô (LargoMarquêsde
MonteAlegre, 2,Valongo)
preparahojeeamanhãummenu
especial dealmoço, combacalhau
àLagareiro (R$40)e toucinhodo
céu(R$9)desobremesa.

Ingredientes: 12 sardinhas
portuguesas, azeite oquanto
bastee sal grossoagosto.
Molho: 1 cebolapicada3dentes
dealhopicados, salsinhapicada,
sucode 1/3desucode 1 limãoe
azeiteagosto.

Preparo: laveas sardinhas
importadas. Façapequenos
cortes superficiais a cada
0,5 cmnocorpodasardinha,
dosdois lados. Tempere
comsal grosso. Aqueçaa
grelhaemfogoalto, depois de
quenteunte comazeitee
coloqueas sardinhas, após
grelhardeumlado, vire-as e
deixepara grelhar (cercade
5minutosdecada lado).
Paraomolhomisture tudo.
NoTascadoPortoé servidocom
batatas cozidasedepoisé
dadoummurroe colocado sal
eazeite (batatas aosmurros)
epimentõesassados.
EmPortugal se costumacomer
combroademilho.

MAIS INFORMAÇÕES:WWW.ALENTEJANA.COM.BR

Quitutes da terrinhapara festejar Portugal
Domingo, no Centro Histórico de Santos, tem apresentações de fadistas, ranchos folclóricos e, também, muitas delícias portuguesas

AdegaAlentejana:
umacasaportuguesa Agenda

Provei e indico

Tertúlia

AChurrascariaTertúlia
(Av.BartolomeudeGusmão, 187,
PontadaPraia) terá jantar
dedicadoaosnamoradosno
domingo.O rodízio terápreçode
R$120paraocasal, sombebidase
sobremesasàparte.Alémdisso, a
casa terámúsicaaovivoe luz
ambienteespecial paradarum
climaromântico.

Liliana

NaCantinaLiliana (Av.
WashingtonLuiz, 302,Gonzaga),
omenuPer l’amore temopções
comooraviolonebasílicocom
escalopegrelhadonamanteiga
(R$95), torteli debatatacom
medalhãoao roti (R$95), ravioli
mezalunacomfiléde frango
(R$95)ouainda filédepeixeà

fiorentinacomespagueteao
molhobrancogratinado (R$95).
Paraquemquiser somentea
massa,entreas sugestõeso
agnollotti gamberetti (recheado
deabóboracomparmesão,molho
branco, camarãogratinadocom
catupiry -R$85),nhoqueverona
(recheadodequeijo comtirasde
mignonao funghi secchi -R$85).

Gotissô

OsrestaurantesGotissôdaPonta
daPraiaedoCanal 3 terão jantar
commúsicaaovivo, luzdevelase
decoraçãotemática. Será
montadobufêespecial desushis,
sashimisepratosespeciais como
ostras, lagostinse camarões,
alémdesobremesas inclusasno
valordeR$115porpessoa.
Reservas:3036-1900 (Canal 3)e
3261-1188(PontadaPraia).

VanGogh
OrestauranteVanGogh (Rua
FlorianoPeixoto, 314,Santos)
terá climaromânticonodomingo
ànoite, comsalãoàmeia luze
pratos individuaisperfeitospara
ocasião.Entreelesopenneao
molhodecmarãoal limone (R$
89),o contrafiléwagyu (R$99)ou
obeijupirá comfarofadebanana
(R$79), alémdaspizzas
individuais.Paraacompanhar, a
extensacartadevinhosdacasaé
perfeitaparaadata.

Vinhos

Estãoabertasas inscriçõesparao
CursoBásicoOVinhoeseus
Fundamentos, daAssociação
BrasileiradeSommeliers-Litoral.
Especialmente formatadopara
leigosembuscadeformaçãoou
paraquemquerampliar
conhecimentos, temcincoaulas
semanais, comdegustaçãoem
todaselas. Informações:
www.abslitoral.com.br.

EstaçãoBistrô Sardinhasportuguesasgrelhadas
ALEXSNDERFERRAZ
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