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AGENDA
Santé! Participei recentemente
do maior evento de vinhos do
litoral paulista, Acausa Wine,
7ªedição.Beneficente, temren-
da revertida integralmente pa-
raoInstitutoLuizAlcaembene-
fíciodaAcausa-AssociaçãoCo-
munitária de Auxílio Santista
aosPortadoresdeHIV.
OimensosalãodoParqueBal-

neário Hotel, em Santos, ficou
lotado de enófilos e apreciado-
res dessa bebida que cada vez
maisvemchamandoeconquis-
tandonovospaladaresnanossa
região.
Cerca de 250 rótulos desfila-

ram suas cores, aromas e sabo-
resapresentadosporespecialis-
tascomprometidosemdemons-
trar, com toda cortesia, seus di-
versos estilos de vinhos. Cabe
aquiumareferênciaaoserviçoe
agentilezadosprofissionais co-
laboradores. Queijos, geleias e
azeites tambémforamdegusta-
dos e aprovados por todos que
láestiveram.
A uruguaia Bodega Garzon,

numa degustação dirigida por
Ana Paula Oliveira, somme-
lière e embaixadora da marca
noBrasil, apresentoudois rótu-
los de sucesso da vinícola. Os
Single Vineyard Albariño 2016
e o Tannat 2015. A casta
Albariño, originária da Galícia
na Espanha, tem se destacado
nos vinhos uruguaios, junta-
mente com a tradicional Tan-
nat. A Garzon está localizada
em Maldonado, bem próxima
dePuntadelLeste.Aproprieda-
deébelíssimaeestáabertapara
enoturismo.
Odestaquenosalãosemdúvi-

da foi paraaAnimaVinum,que
pelas mãos delicadas de Anna
Rita Zanier, sommelière repre-
sentante, todos foram muito
bemservidosdebrancosetintos
da Borgonha. Ótima oportuni-
dadeparasedegustaroPremier
Cru Les Fourneaux Chablis

alémdoPremierCruGivryden-
treoutrosdealtagama,elabora-
dosporpequenosprodutores.
Me surpreendi com as garra-

fas da importadora Vinhos e
Tais, como o espumante brasi-
leiro daFamília Beber, oAlme-
jo Brut com 90 pontos noGuia
Descorchados 2017e também
os rótulos espanhóis da região
de Zaragoza, os Ateca Honoro
Vera Verdejo e Garnacha, dois
bestbuysexuberantesecometi-
quetasencantadoras.
No estande da Hannover a

chilena Viu Manent trouxe as
safras novas de seus vinhos tão
apreciados, o Secreto Malbec
continua perfeito. Os produto-
resbrasileirosPizzato,CasaVal-
duga, Aurora, Rio Sol, Miolo,
Família Beber, Vinícola Her-
mann,CasaPerinieLidioCarra-
ro apresentaram excelentes vi-
nhos, prontos para beber, das
diversasregiõesnacionais!
Ésempreumdesafioaquanti-

dadedevinhosadegustar.Con-
fesso que deixei de provarmui-
tos.Quiseratermaistempo!Pa-
rabéns aos organizadores do
evento,GuguBarbosaeMarce-
loGil Figueira, que vêmpropa-
gando a cultura do vinho na
Baixada Santista com esmero e
êxito!Atéapróximataça!
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GarzónSingle
VineyardAlbariño
2016,Maldonado,
UY
UvaAlbariño
14,5ºGL.
Cor: amarelo claro
brilhante, reflexos
verdeais.
Nariz: frutas
cítricas, floral e
mineral, toque
defumado.
Boca: seco, frutado,
acidezperfeita, bom
corpo,untuoso
persistente.
R$ 198,00NOWORLD
WINE IMPORTADORA
(WWW.WORLDWINE.COM.BR)

CaliterraAventura
Chardonnay2014,
Colchagua, CL

Uva: Chardonnay
13,5ºGL.
Cor: amarelo
brilhante, reflexos
verdeais.
Nariz: abacaxi,
pêssego toquede
fruta secaavelã.
Boca: seco, frutado,
corpo leve,
expressivoe fresco.
R$59,90NADECANTER
WWW.DECANTER.COM.BR

AtecaHonoro
VeraGarnacha
2015,Zaragoza,ES

Uva: Garnacha
14ºGL (2mcarv
francês).
Cor: rubi intenso
comvioláceos.
Nariz: framboesae
groselha,
especiarias toque
mineral.
Boca: seco, frutado,
boaacidez, corpo
médio, taninos
macios, fácil de
beber.
R$94,90NOSITE

WWW.VINHOSETAIS.COM.BR

DomaineDampt
LeParcDu
Château2012
Bourgogne, FR

Uva: Pinot
Noir 12,5ºGL (18m
carv francês).
Cor: rubipouco
intenso, brilhante.
Nariz: morangoe
cereja frescos.
Boca: seco, frutado,
fresco, corpomédio,
taninosdelicadose
presentes.
R$ 189,00NOANIMA
VINUMBRASIL

GarzónSingle
Vineyard Tannat
2015,Maldonado,
UY
Uva: Tannat14,5ºGL
(12mcarv francês).
Cor: rubi intenso
comvioláceos.
Nariz: cereja,
ameixa, tabaco,
fumo, chocolate,
especiarias,
complexo.
Boca: seco, frutado,
encorpado, taninos
aveludados,
saboroso, elegante
e longo.
R$ 198,00NOWORLDWINE
IMPORTADORA
(WWW.WORLDWINE.COM.BR )

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

FERNANDALOPES

EDITORA

Cinema e gastronomia man-
têm uma antiga e instigante
relação. Na primeira projeção
pública dos irmãos Lumière,
no nascimento do cinema, um
dos filmes abordava o tema: O
Almoço do Bebê mostrava o
próprioAugusteLumièree sua
mulheralimentandoofilhoAn-
dreé.Depois, vieram inúmeros
clássicos que instigaram a fo-
medosespectadores.

Curiosamente, salas de cine-
ma têm em seus lobbies, bal-
cõesquedificilmente fogemda
dupla pipoca e refrigerante.
Mas isso vaimudar emSantos.
Naterça-feira,começaafuncio-
nar o Roxy Premium Lounge,
umespaço que promete ter co-
zinha cuidadosa e criativa na
porta de entrada das salas de
exibição. Ele fica no Pátio Ipo-
rangaetodaatemáticadadeco-
ração remete a blockbusters.
Certamente, suas mesas serão

cenários de muitas fotos para
as redes sociais, afinal juntar
suculentos bolinhos ao Darth
Vader ou a um tiranossauro
rex merece registros. O menu
foicriadopelachefCrisGuima-
rãesetemopçõescomoobrow-
nie (R$ 18), feito com chocola-
te 70% cacau e farinha de ar-
roz, é leve e denso ao mesmo
tempo. Vem acompanhado de
sorvete. Das 15h às19h, o local
terá chá da tarde colonial, com
bolos,doces,tortas,pãesartesa-

nais, geleias, frios, sucos (R$
38,90 por pessoa). À noite, o
forte será o chope artesanal, do
Mucha Breja, com várias op-
ções. Para acompanhar, petis-
cos comoo triodehambúrguer
commolhos deliciosos como o
de goiabada com pimenta ou
de gorgonzola (R$ 37,90) ou o
levíssimo falafel, que vem com
molho de iogurte (R$ 24,90),
dica para os vegetarianos
também.
Mesmo à tarde, quem não

quiseroptarpelobufêdetenta-
ções, poderá pedir um café Illy
(R$ 5,90) com fatia de bolo ou
pão de queijo. Uma sopinha
aquecerá as noites mais frias
(R$14).Tapiocasdocesesalga-
das sãoperfeitasparamanter a
linhaeestãonomenu.

ESPAÇODECULTURA

Uma das ideias do proprietário
ToninhoCampose suaequipeé
fazerdalitambémumespaçode
encontroe fomentodeculturae

entretenimento. Alguns even-
tos já estão marcados: dia 31,
19h, por conta do lançamento
do filme Mulher-Maravilha,
haveráumdebate como tema
Protagonismo femininono ci-
nema. No dia 3 de junho, na
final da Champions League,
antes da partida, convidados
terão petiscos e chope Burg-
manàvontadenoRoxyLoun-
ge.Convitesàvenda:R$70.
Oloungetementradaexclu-

siva para a sala 1, que passará
a ser a sala premium e em
breve, segundo Toninho, ga-
nharãocadeirasmais espaço-
sas e com mesinhas para se
degustarosquitutesdachef.

SERVIÇO: ROXYPREMIUMLOUNGE (SHOPPING
PÁTIO IPORANGA, 1ºPISO). FUNCIONAMENTO:
DIARIAMENTE,APARTIRDAS 14HEATÉ
AÚLTIMASESSÃODECINEMA.

6a8de junho - Expovinis 2017
Ingresso:paraprofissionais,
R$30. Consumidor final: entre
R$ 100eR$ 130antecipados eR$
150na feira.www.expovinis.com.br

31/5, 19h30- Cláudia G.Oliveira
ministrapalestra sobre vinificação
noSenac Santos, que inaugura sala
dedegustações. Inscrições
www.sp.senac.br

Cinemabemalémdapipoca
Roxy Premium Lounge une a sétima arte com gastronomia e terá de chá da tarde a chope artesanal

Desfile de vinhos
noAcausaWine

ALEXSANDERFERRAZ

Cris Guimarães criou o menu, que terá sopas, petiscos e chá colonial Mesas coloridas com temáticas de filmes chamam a atenção Falafel na mesa do Darth Vader estilizado com chope na mão

FOTOSALEXSANDERFERRAZ

Os salões do Centro de Convenções do Parque Balneário Hotel ficaram lotados de enófilos da região
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