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Umcardápiocaprichadopa-
ra você preparar para sua
mãe no dia dela, da entrada
ao prato principal e ainda
comduasopções :umapara
aquelas que preferem carne
eoutracomcamarões.
A entrada pode ser feita

com sobra de arroz e é um
bolinho delicioso recheado
cominspiração italiana, as-
simcomoo risoto de cama-
rões que combina com um
vinhobranco encorpado.O
filémignoné fácil de fazer e
fica ótimo acompanhado
debatataseumvinhotinto.

Santé! Antónia Adelaide Ferreira
(1811/1896),naturaldeGodim,Pesoda
Régua, Douro, Portugal, foi uma das
mulheres demaior destaque do século
19 num setor exclusivamente domina-
doporhomens.
Nascida em rica família de viticulto-

res e negociantes de vinho do Porto,
casou-se comumprimo. Dessematri-
mônio nasceram dois filhos. A histó-
ria conta que Antónia foi uma mu-
lher simples e gostava do campo. Já
o marido (vítima de sífilis) foi esno-
be, esbanjador e a deixou viúva com
33 anos.
Aviuvezaflorousuaveiaempreende-

dora o que a fez dedicar-se aos vinhos
do Porto, inovando e adquirindo mui-
tasquintasecultivandouvasemencos-
tas mais íngremes e ensolaradas. Ca-
sou-se novamente, e com apoio do
cônjuge fortaleceu os negócios, con-
frontou normas governamentais e dri-
bloudoençasdasvinhas comoooídioe
a praga da filoxera. Dona Ferreirinha,
assimchamadapor ser baixinhaemiu-
dinha, era também generosa com os
mais necessitados, e foi a responsável
pela construção de hospitais e ferro-
viasnaregião.
Não à toa, quando faleceu aos 86

anos, seu cortejo foi acompanhado de

cercade300milpessoasemocionadas.
Passagem curiosa: em certa viagem

de suaQuinta do Vesúvio para o Porto,
à bordo do barco do Barão Forrester,
inglês empresário e navegador, este
morreafogadoedonaFerreirinha con-
segue salvar-se, graças a sua crinolina
(anágua usada sob a saia) que a fez
flutuaratéasmargensdoDouro.
Deixou um legado perto de trinta

quintas, com destaque para a Quinta
do Vale do Meão, que foi o berço das
uvasdo lendárioBarcaVelha (primeiro
tinto seco do Douro), elaborado ape-

nasemsafras excepcionais. Atualmen-
te o Barca Velha é composto com uvas
daQuintadaLeda.
Em1987aSogrape,maiorprodutora

de vinhos em Portugal, adquiri a A.A.
Ferreira, que durante três gerações foi
geridaporseussucessores.
A Ferreirinha virou até uma série da

TV RTP, encenando a vida ímpar dessa
heroínaportuguesa. Sua vida, parte da
história dos vinhos do Porto e Douro é
retratada em diversos livros, eu reco-
mendooDonaAntonia da editora Casa
dasLetras.
ConvidadaporCarlosPereira,doEm-

pório Casa Porto, participei do 1˚ jan-
tarharmonizadono local.Adecoração,
miseenplacedaMesaRequinte, repro-
duzia o carinho da recepção. As entra-
das e o bacalhau preparados pelo chef
LucasCavalcanti foramsucessoabsolu-
to com os vinhos da Casa Ferreirinha,
da Zahil Importadora. A degustação a
cargo do Bruno Cauchioli apoiado por
Jean Stelmach e o staff da Casa Porto
deuorigemaessapautaedeixougosti-
nho de quero mais! Acompanhe mi-
nhas impressões dos vinhos da Casa
Ferreirinha e do Porto Sandeman. Até
apróximataça!
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PROVEIE INDICO

Domingo
Restauranteescola faz
almoçodeDiadas
Mães
No dia 12, o Restaurante-
EscolaEstaçãoBistrô (Pra-
ça Marquês de Monte Ale-
gre, s/nº) teráalmoçoespe-
cial para o Dia dasMães. A
equipedochefJuniorMon-
teiro fará entradademixde
folhas;1ºpratocomraviolo-
ne; 2º prato compeixe gre-
lhado e risoto de alho-poró
e limão siciliano, tomati-
nho cereja e agrião e de so-
bremesa, bomba de choco-
late e café. Há opções de
pratoskids(R$26).Oalmo-
ço sai R$ 75 por pessoa.
Reservas podem ser feitas
pelotelefone3219-3494.

SaboresdaTerra
Feijoadavoltaao
cardápiodesábado
Com o clima mais ameno,
os restaurantes voltam a
oferecer o prato símbolodo
Brasil, principalmente aos
sábados. O restaurante Sa-
bores da Terra, no Centro
Espanhol de Santos (Rua
Espírito Santo, 9, Campo
Grande) terá o prato ama-
nhã no almoço. A opção de
feijoada para duas pessoas
sai R$ 72 e individual, R$
37,50. Para quem não qui-
ser feijuca, pode optar pelo
Bacalhau à Espanhola (R$
98,50)ouoBifeAnchocom
arroz, feijão e fritas (R$
32,50),entreoutros.

MenuExpresso
CantinaLiliana tem
cardápioexecutivo
De segunda a sexta (exceto
aos feriados), a Cantina Li-
liana (Av. Washington
Luiz, 302, Gonzaga) tem o
Menu Expresso, que ofere-
ceEntrada, PratoPrincipal
e Sobremesa, pelo preço
único de R$ 44. São várias
opçõescomo

DonaFerreirinha –A rainhadoDouro
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ARANCINO

MEDALHÃODEFILÉCOMALHO-PORÓNOAZEITE

CAMARÕESÀPROVENÇAL

z7/5das 11 às 15hsCasaAberta LaPastina -
eventopprofissionais e tradena sede
Av. PresidenteWilson, 1866, IpirangaSP.

z8/5 das 17às21hs FeiradeOutono/
Invernomais 50 rótulos de7vinícolas.
R$75,00noMarcelo Laticínios tel 32341861
e997660838.

z9/5das 20às24hs -WineParty Cantu
Day - 200 rótulos de 12países - presença
deprodutores. R$ 150,00 ingressos na
Eventbrite ou tel.: (11) 2144-4455.

CasaFerreirinha
Callabriga2016
DouroPT
Uva:Touriga Franca,
TourigaNacional, Tinta
Roriz 13˚GL
Cor: rubi intenso e
brilhante (12a 18mde
carvalho)
Nariz: fruta vermelha
enegra, especiaria
Boca: seco, boaacidez,
encorpado, taninosaveludados, longo
Preço:R$317,00

SandemanFounders
ReservePorto PT
Uva:Touriga Franca,
TintaRoriz, Tinta
Amarela, Tinta
Barroca, Tinto Cão
Cor: rubi intenso com
levehalo terroso
Nariz: frutas em
compota, amêndoas
20˚GL
Preço:R$ 189,75

TODOSOSVINHOSDAZAHIL IMPORTESTÃOÀVENDANO
EMPÓRIOCASAPORTO

CasaFerreirinha
PapaFigos 2017
DouroPT
Uva:TintaRoriz,Tinta
Barroca,Tourigas
FrancaeNacional
Cor: rubiboa
intensidade (8m
carvalho) 13,5˚GL
Nariz: fruta vermelha,
floral e chocolate
Boca: seco, fresco,
corpomédio, taninopresente
Preço:R$ 141,00

Ingredientes:massa:3 xícaras (chá) cheiasde arroz
cozido (ooriginal é feito comrisoto,masaqui estamos
dandoumaversãoabrasileirada); 3 ovos; 1 colher (chá)
deaçafrão; 2 colheres (chá) de salsapicada; 1 xícara
(chá)dequeijo parmesão ralado.Recheio: 1 xícara
(chá)demuçarela emcubinhos.
Acabamento: 1 a2 ovosparaempanar; 1 xícara (chá)
de farinhade rosca; sal a gosto; 1/2 xícara (chá) de
manteiga.

Preparo:Massa:emuma tigela coloqueemisture

todosos ingredientesdamassa atéqueestejambem
unidos.Montagem: façabolinhas
compequenasporçõesdamassa. Coloqueocubode
queijode recheioao centro e fecheamassadandoem
seguidaumformato achatadoouarredondado.
Passe-ospelo ovoeemseguida pela farinhade rosca.
Emfrigideira funda, revestida com teflon, leve um
poucodemanteigaparaderreter. Acomodede3a4
bolinhose, em fogomédio/alto, frite-osdeum lado e
depoisdooutroatéque fiquemdourados. Sirva-os
quente.

Ingredientes: 250gramasde
alho-poró fatiado; 100gramasde
azeite; 50mldevinhobranco seco ;
4medalhõesde filé-mignon; sal a
gosto; pimenta-do-reino agostoe
pápricadocaagosto.

Preparo: refogueoalhoporócomo
azeite atémurchar completamente,
junteovinhoe fervaparaevaporar.
Tempere comsal, pimenta e
páprica.Reserve. Tempere comsal e
pimentaosmedalhõesde
filé-mignon.Doureaté oponto
desejadoosmedalhões comazeite.
Sirvao filé junto comorefogadode
alho-poróeacompanhado com
batatas rústicas.
Dica:esta receita também fica
ótimasubstituindooalho-porópor
cebola roxa.

Ingredientes: 12unidadesde
camarões rosagrandes limpos
esó comacascadapontado rabo;
3dentesdealhopicado; 150mlde
azeite; sal a gosto; pimentabranca
moídaagosto; limãosiciliano
espremidoagosto; salsinha
picadaagosto

Preparo: tempereos camarões com
osal, a pimenta ealgumasgotasde
limãosicilianoespremido.Reserve.

Emuma frigideira grandemisture o
alho comoazeite. Aqueçaaos
poucosaté oalho começar a fritar.
Aumenteachama. Escorrabem
oscamarões e imediatamente junte
aoazeitequente. Cozinhe
rapidamentedosdois lados.
Salpiquebastante salsinhapicadae
sirvaquente.
Dica: sirvaacompanhadoporarroz
branco comsalsinha, esta éa
guarniçãoclássica.

CasaFerreirinha
PlanaltoReserva
Branco2017-DouroPT
Uva:Viosinho,
MalvasiaFina,
Gouveio,Arinto,
Códega,Rabigato,
Moscatel
Cor:amarelopalha
brilhante 12,5˚GL
Nariz: frutasbrancas
cítricas, toquemineral
Boca: seco, vivaz, refrescantee leve
Preço:R$ 127,00

Cozinhepara
asmamães
Que tal preparar um almoço caprichado?
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