
Santé! Que energia máxima receber
anotíciaqueoEspumante130Blancde
Blanc elaborado com a uva Chardon-
nay, da brasileiríssima Casa Valduga,
recebeu medalha de ouro em maio
último, em Paris, na França. É uma
felicidade saber que onosso espuman-
tetemreconhecimentomundial!
Trata-se do concurso Vinalies Inter-

nationales, no qual todos os anos, des-
de 1994, a União de Enológos France-
ses se organiza para uma competição
degrandeprestígionomundovinícola.
Durante cinco dias, 130 jurados (de

40 nacionalidades), especialistas em
análise sensorial se reuniram sob a
presidência de um especialista fran-
cês, para degustar, analisar e avaliar
vinhosdosquatrocantosdomundo.
No formato de degustação às cegas,

semidentificaçãodemarca, regiãopro-
dutora ou denominação, foram avalia-
das características visuais e olfativas,
como paladar e cor, bem como o teor
alcoólico, acidez e açúcar. Aliás, cerca
de 3 mil vinhos de todos os estilos
foraminscritoseprovados.Ufa!
Uma conquista inédita foi a

premiação com medalha de ouro para
o icônico rótulo 130 Blanc de Blanc, no
quesito espumantes, nesta 26ª edição
doConcoursVinalies Internationales.
“Estamos muito gratos e orgulho-

sos por este grande reconhecimento.
Para nós, é um prazer representar o
vinho nacional, nosso terroir, nossas
videiras. Levar o vinho brasileiro

mundo afora, e ser reconhecido por
isso, aumenta a competitividade do
mercado, elevando assim o nível do
produto nacional. Isto une o setor e
faz com que todos cresçamos juntos.
Carregamos um legado importante e
histórico, e um prêmio como este
enaltece o pioneirismo e a vanguarda
do Grupo Famiglia Valduga na forma-
ção de profissionais de alto nível,
alémde valorizar e reconhecer toda a
dedicação e esforço enológico de nos-
sa equipe”, destaca Eduardo Valdu-
ga, Diretor de Marketing e Comercial
doGrupo Famiglia Valduga.
A linhadeespumantes 130 foi criada

em2005por JoãoValduga, enólogo da
casa, com o propósito de homenagear
achegadadaFamíliaValdugaaoBrasil
em 1875, comemorando os seus 130
anos de vida aqui. Inicialmente criou-
se o Brut e o Rosé, ambos aclamados
pelacríticaespecializadaeconsumido-
res. Em 2016 são lançadas as versões
Blanc de Blanc e Blanc de Noir, espu-
mantesqueapresentamamaiselegan-
teexpressãodecadavarietal.

Descriçãodovinho
Casa Valduga 130 Blanc De Blanc,

LeopoldinaValedosVinhedos,RS,BR
100% Chardonnay de safras espe-

ciais, através do método tradicional
(champenoise), permanece 36 meses
em autólise das leveduras. Encanta-
dor, possui coloração amarelo palha e
umfino perlage. Com12˚GLpossui um

buquêdegrande intensidadee elegân-
cia, perfeita harmonia entre as notas
frutadaseas finasnuancesamanteiga-
das e debrioche. A delicadeza daChar-
donnaysetransformaemumespuman-
te único, comexcelente cremosidade e
frescor. Harmoniza muito bem com
peixes, frutosdomar, risotos, culinária
japonesaemediterrânea.

História
No final do século 19, em 1875 os

primeiros imigrantes da Famiglia Val-
duga desembarcam no Brasil. Vindos
da cidade de Rovereto, ao norte da
Itália, cultivaram os primeiros parrei-
raisnocoraçãodoquehojeéoValedos
Vinhedos,dandoassiminícioao legado
de um dos mais renomados nomes da
vitiviniculturabrasileira.
Passados 145 anos, quatro gerações

depois,opatriarcaLuizValduga, ideali-
zou um grande sonho: Construir a me-
lhor vinícola do Brasil. Com a ajuda de
seus filhos, a tradição foialiadaàsmais
modernas técnicas para a produção de
vinhos finos. Os investimentos em tec-
nologia crescerameo reconhecimento
tornou a Casa Valduga umadas viníco-
lasmaisapreciadasdoBrasil.
Atualsímbolodeexcelência,aviníco-

la familiar continua comandada pelos
irmãos Erielso, Juarez e João Valduga,
que junto de seus filhos continuam a
transmitirapaixãopelovinho.
A marca brasileira está presente

também em mais de 20 países, nos

cinco continentes. Tradiçãoe tecnolo-
gia buscam surpreender paladares
de todo o mundo, com sabor e quali-
dade inigualáveis.
A Casa Valduga coleciona mais de

300prêmios em concursos nacionais e
internacionais, e é prestigiada em paí-
ses como França, Inglaterra, Espanha,
EstadosUnidoseArgentina.
Eu já tive o privilégio de estar na

CasaValduga comohóspede, eaexpe-
riência é simplesmente fantástica,
com direito a imersão no mundo da
uva e do vinho, enoturismo e enogas-
tronomia imperdíveis!
Em tempo, oGrupo Famiglia Valdu-

ga é composto pelas empresas Casa
Valduga, vinícola que está entre as
dezmaiores produtoras de espuman-
tes e vinhos doBrasil; Domno éelabo-
radora dos espumantes Ponto Nero e
importadora de vinhos finos; Casa
Madeira, produtorade sucos, geleias,
antepastos e creme balsâmico, entre
outros; Cervejaria Leopoldina, omais
novo desafio do Grupo e Vinotage
Cosméticos - cosméticos à base do
óleo extraído da uva. A sede do Grupo
fica emBento Gonçalves (RS), no Vale
dosVinhedos.
Atéapróximataça!
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SERVIÇO: CASAVALDUGA,VIATRENTO2355,
LINHALEOPOLDINA,VALEDOSVINHEDOS,
BENTOGONÇALVES/RS, CEP95701-720.
FONE/FAX: (54) 2105-3122. CONTATOSPARA
ENOTURISMOPELOTELEFONE: (54) 2105-3154
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Há pouco mais de dois
anos,oengenheirodesiste-
mas Jorge Luis Reyes Flo-
res saiu da Venezuela em
busca de uma vidamelhor.
O destino foi o Brasil. Em
São Paulo conseguiu um
emprego, o que possibili-
tou, há cerca de um ano,
trazer a mulher e os três
filhosde 1, 4 e8anosparao
país.Emfevereiro,aempre-
sa onde trabalhava fechou
o escritório naCapital e lhe
deu a opção de atuar na
unidade de São Vicente.
Ele, então, mudou-se com

afamíliaparaolitoral.
Com a pandemia do novo

coronavirus, a empresa em
que Jorge trabalhava anun-
ciouquenãoseriamaispos-
sível arcar com os salários.
Então,comaluguel,alimen-
taçãoedemaisdespesaspen-
dentes,eleeaesposa,aenge-
nheiramecânicaYsabelEu-
geniaGuzmánCamacho, ti-
veram a ideia de iniciar a
produçãodeuma iguaria tí-
picadaVenezuela: tequeño.
Jorge disse que a esposa

costumava fazer o tequeño
nos aniversários da família
e em qualquer reunião. “É
um quitute que não pode

faltar nas celebrações na
Venezuela”.A iguaria tanto
pode ser doce como salga-
da. O tequeño tem uma
massinha saborosa à base
de farinha de trigo e é re-
cheada com um palito de
queijo, que ao ser frito der-
reteeficadelicioso.
O casal, que tem 30 anos

e se conhece desde os 4
anos de idade, incremen-
tou a receita com o sabor
brasileiro preparandomais
opçõescomoqueijocomca-
labresa,comcarneseca,ba-
con, doce de leite, queijo
com goiabada, chocolate e
outros. Os valores variam

deR$6,99aR$8,99.
As vendas tiveram início

há pouco mais de duas se-
manas. Eles deram ao em-
preendimento o nome de
TQ Real. Montaram uma
páginano Instagram, onde
criaram um concurso para
promover o perfil e os
tequeños e também cha-
mar atenção dos clientes.
Porserumanovidade, tive-
ramboaaceitaçãoeopúbli-
co logo passou a interagir
naspublicações.

ROUBO

Mas tiveramproblemas. A
casa deles foi roubada e

levarama bicicleta da en-
trega. Porém, nas pró-
prias redes sociais, por
meio de uma vakinha on-
line, estão arrecadando
dinheiroparaoutra.
Agora, seguem fazendo

oquitutevenezuelanoque
temconquistadoosmora-
dores da região, mas sem
aopção de entrega. É pre-
ciso irbuscarnoCentrode
SãoVicente.
“Amamos o Brasil. Ve-

mos em São Vicente a
oportunidade de poder
construir a vida que seria
impossível conseguir na
Venezuela, para crescer e
ajudaraosnossosequere-
mosqueaspessoasconhe-
çam a nossa gastrono-
mia”,dizJorge.
Para quem quiser com-

prar os tequeños do Jor-
ge edaYsabel é só acessar
a página do TQ Real no
Instagramouaindaenco-
mendar e pedir informa-
ções pelo WhatsApp (11)
95773-1224.

Ouroparaoespumantebrasileiro 130BlancdeBlanc
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APadariaNovaSearaestá
comtrês kits especiais du-
rante o período de 8 a 13
de junho.Umdoskits tem
Mix de folhas com palmi-
to e tomate cereja ao mo-
lho demostarda commel,
arroz cremoso de milho
com catupiry; Medalhão
franbacon e molho espe-
cial da casa (maionese de
bacon com parmesão) e
tortinha de morango. O
valor de qualquer opção é
R$ 120 para encomendas
até dia 10, sempre com48
horasdeantecedência.De-
pois dessa data, é R$ 150.
Informações pelo What-
sApp(13)98158-0378.

A Clássica Gastronomia
montouumcardápiopara
o Dia dos Namorados.
Com 4 opções de prato
principal: salmão com
cheese e alho poró, filé
mignon à Daniel, filé de
frango à parmegiana ou
camarão empanado com
queijo coalho, pode-se es-
colher entre 2 tipos de en-
trada (salada verde com
kani ou maionese) mais 2
acompanhamentos e
duas sobremesas. Todos
os pratos são para 2 pes-
soas e custam R$ 97,90
exceto o filé de frango que
saí por R$ 79,90. Enco-
mendasantecipadaspelo:
(13)99712-7934.

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

Para incrementar a especialidade da Venezuela, a família de Jorge criou outros sabores mais brasileiros, como queijo com calabresa, carne seca e até queijo com goiabada

Tequeño, quitute venezuelano
ajuda família napandemia
Commassa crocante e saborosa e recheio de queijo, é tradição em festas na Venezuela

Kits compreços
promocionais
paraos
enamorados

Opções
elaboradas
paraum jantar
romântico
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