
Cidra.OMarcelo Laticínios (RuaLoboViana,54, Santos) é aprimeira
lojadoEstadoavender a cidra sul-africana feitapelosmesmosprodutores
do famoso licorAmarula.Masesqueçaoquevocê conhecede cidra.A
SavannaDryésecae refrescante, com6%deálcool.Muito consumidaem
paíseseuropeus, abebida éumfermentadodesumodemaçãs. Seus
maioresprodutores sãoos ingleses. Éótimaparadiasmais quentesepara
acompanhar carnedeporco, por exemplo.Ovalordagarrafa éR$21,90.

Bufêdeantepastos. A tradicionalpadariaClássica (Rua
EpitácioPessoa, 23,Boqueirão, Santos) está combufêdeantepastos
diariamenteapartir das 18horas. Entreasopçõesestãoqueijos,patês,
caponata, saladas, pães e .O sistemaéporquilo (R$49,90). Apadaria tem
ainda festival de sopasecaldos comopções todasasnoites (R$por
pessoa).

Fonduebicolor.OButecodoChef (RuaMessiaAssu, 283,Boa
Vista, SãoVicente) está comnovidadesnomenude inverno.Entreelas,
umaestá fazendomuito sucesso:um fonduebicolor, preparadocom
ganachesde chocolatebrancoede chocolatemeio-amargoescuro.Ele é
servidocomfrutasdaépoca comomorangos, uvas semsementese
bananas.Háaindaaopçãodedocede leite e chocolatebrancoou
chocolateescuro.Opreçoda sobremesa éR$98eservebemtrêspessoas.
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AGENDA
Santé!Umaperguntarecorren-
te entre os amantes do vinho é
sobre sua conservação depois
de aberto. Como guardá-lo pa-
raodiaseguinte.
Todo vinho, já aberto, entra

em contato com oxigênio, ini-
ciando seu processo natural de
oxidação. Ao servir o vinho na
taça, a presença do ar revelará
aromasoriundosdavinificação.
Nosjovens,osaromasprimá-

rios (da fruta) e até aromas
secundários (provenientes de
passagem por carvalho) são
percebidosemsegundosoumi-
nutos. Já os de safras antigas,
mais evoluídos, liberam toda a
sua essência aromática ao lon-
godehoras.Apropósito, trans-
feri-los para um decanter ou
jarrootimizarásuaaeração.
Eu recomendo certa aten-

ção.Depois de aberto, o conta-
to com o ar pode ocasionar a
oxidação total, transformando

o vinho em vinagre, por exem-
plo. E quanto mais simples o
vinho, mais rápido se dará a
oxidação total. Inevitavelmen-
te,eleperderásuascaracterísti-
cas originais de aroma e sabor.
Umamaneira de conservá-lo é
retirartodoooxigêniodagarra-

faefechá-laemseguida.
A bomba de vácuo, conheci-

dacomovacuvin, fazaretirada
de todo o ar da garrafa com
eficiência. É popular entre os
enófilos, acessível e fácil de en-
contrar emqualquer loja espe-
cializada. Em geral, a bomba

conserva o vinho por cerca de
três dias, desde que guardado
na porta da geladeira. É um
métodorazoáveleeficaz.
Recentemente, foi lançado

na Inglaterra umdecanter cha-
madoEto,emformatodegarra-
fa, que mantém o vinho por 12

dias,garantindoquenãosedes-
perdice uma gota. Coloca-se o
vinho no Eto, que possui uma
alavanca que retira o ar do seu
interior, emantendo-o fechado
nageladeira,preservaolíquido.
Épossívelencontraroacessório
paracomprapelainternet.
Existem outros métodos, mas

sem grande expressão. De qual-
quer forma, acredito queamaio-
riadosapreciadoresnãopassepor
essasituação,poisumavezaberta
agarrafadeumbomvinho,entre
amigos,certamentenemumago-

ta restará. Esta dica vale para
quem mora sozinho e/ou quem
gostadebeberumataçanojantar.
Atéapróximataça!
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Abriu as portas em Santos essa
semana a 21ª unidade da
Brooks,umahamburgueriaque
nasceuhátrêsanosemBauru.A
loja será a primeira do Litoral e
tambémaúnica,alémdamatriz,
quenãoseráfranquia.
“Essa é nossa também. Te-

mos uma relação com Santos,
porque adoramos praia e sem-
pre viemos passar férias aqui.
TínhamoscasaemPraiaGran-
deehoje temosnaRiviera,mas
achamosqueSantostemmovi-
mento o ano todo e não só na
temporada”, explica Lucas
Mendes, de 27 anos, dono da
marca juntamente coma irmã,
FernandaMendes.
Com 70 lugares e um cardá-

pio com hambúrgueres assina-
dos por chefs como Jimmy
OgroeHenriqueFogaça, acasa
apostatambémsanduíchesdife-
rentes como o Fondue Burger
(R$ 29,90), que tem 180g de
carneangus,combaconcrocan-
te,molhodequeijo tipo fondue,
batatacanoaemaisbacon.
Outro que está entre osmais

vendidos é o A La Brooks, que
temhambúrguer (180g)dean-
gus empanado em doritos,
com muçarela, molho ranch,
cheddar, alface e tomate (R$
29,90).OOgroBurger, assina-

do por JimmyOgro, temham-
búrguer, barbecue artesanal
com bacon dourado, muçarela
e maionese com alhos assados
(R$32,90). JáodochefHenri-
que Fogaça entrará no menu
posteriormente.
Há opções ainda de salmão

(R$ 34,90), vegetariana (de
grão-de-bico com quinoa e ce-
noura/ R$ 26,90) e vegano,
que tem substituição dos quei-
jos por queijo vegano. É possí-
vel escolher entre quatro tipos
de pães: hambúrguer, brioche,
australianoe3queijos.
Orefrigerantetemrefilàvon-

tade e não é de máquina (R$
9,90) ou R$ 5, a lata. Há ainda
milk shake de vários sabores
(deR$15,90aR$17,90),chope
Amstel ouHeineken (R$ 7,90)
e12tiposdecervejas(R$8,50).
LucaseFernandasãodeBau-

ru,ondeafamíliatemlongatradi-
çãogastronômica.Amãe, épro-
prietária do Bar do Português,
umdosmais agitados na cidade
doInteriorPaulista.Osavós,por
sua vez, são donos do Açougue
do Português, que inclusive for-
nece carnes para a rededeham-
burgueria. “Crescemos atrás do
balcão”,contaLucas.

SERVIÇO: BROOKSHAMBURGUERIASANTOS
(RUAPERNAMBUCO, 132, GONZAGA).
FUNCIONAMENTO:DE TERÇAASEXTA, DAS 18H
ÀS23H30EAOSFINSDESEMANA,DAS 19HÀ
0H30.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

❚ 4e5deagosto, das 10às20h,
novaediçãodoVinhonaVila, no
MuseudaCasaBrasileira, emSão
Paulo.Diversosprodutores devinho
brasileirodeMinasGerais, Paraná,
SerraGaúcha, SãoPaulo eSanta
Catarina. R$50,00no Ingresso
Rápido comdireito auma taça
cristal damarcaBohemia,
degustaçãodequeijos, gins,
produtosdaTartuferia SanPaolo
eaindapisanauva.
❚ 8deagostoàs 16h30,Wines of
Chile noHotel Unique, SP. Exclusivo
paraprofissionais. Interessados
devemenviar e-mail: rsvp@ch2a.
com.br

Hambúrguer
com fondueé
hit daBrooks
Hamburgueria do Interior chega a Santos

Bomba de vácuo, vacu vin, é a mais comum para retirar o ar; já o decanter Eto é lançamento inglês

>>DicadaeditoraFernandaLopes
Quandosobra sóumpoucode vinho,
colocoemumpoteou saquinho
plásticoe congelo. Eledura três
mesesno freezer. Usopara
marinadas, para fazer umrisotoou
aindaparadar saborao frango
assadoouà carnedepanela.

Comoconservar o vinhoapós aberto

Jovens irmãos escolheram Santos porque adoram praia e sempre passaram férias na Baixada Santista

ALEXSANDERFERRAZ

Menu tem opções com carnes, como o Fondue Burger (foto), e ainda com peixe, vegetariano e vegano
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