
Santé! Pesquisas de mercado têm
demonstrado que o vinho está mais
presentenamesadosbrasileiros, prin-
cipalmente agora, nesses tempos de
pandemia. E se o vinho é amais saudá-
vel das bebidas alcoólicas, ou melhor,
a que menos mal faz a saúde, melhor
aindaquesejaorgânico.
Na era da preservação ambiental,

da biodiversidade e consumo de ali-
mentos cada vez mais saudáveis, o
vinho também se enquadra e faz parte
disso, como em um retorno à princí-
pios ancestrais da vitivinicultura, onde
tudoeranatural.
E o que é um vinho orgânico? É

aquele feito a partir de uvas cultiva-
das semusodequaisquer substâncias
sintéticas, como agrotóxicos, pestici-
daseadubosquímicos.Nãoaosdefen-
sivos agrícolas ou qualquer química.
A cultura orgânica promove a susten-
tabilidade do meio ambiente, o uso
responsável da terra, da água e do ar.
Entretanto, como muitos desconhe-
cem,o vinhoorgânico admite ouso de
técnicas modernas na hora da
vinificação, como por exemplo a adi-
ção de sulfitos antioxidantes, conser-
vantes e leveduras selecionadas.
O resultado é um vinho quase simi-

lar ao elaborado com uvas de trato
convencional, mas muito mais eficaz
no quesito uva sã, vinho saudável. Vai
do simples e rústico até o elegante e
complexo.
E nessa linha, no coração do Alente-

jo, em Portugal, exatamente em Re-
guengos de Monsaraz, distrito de Évo-
ra, a vinícola Herdade do Esporão, que
é uma propriedade de 1.830 hectares,

desses cercade670 sãovinhedos, vem
promovendoocultivoorgânicoemcer-
cade500hectaresdavinícola.
A Natureza sabiamente comanda o

ritmo das atividades nos vinhedos do
Esporão. Eles contam com a ajuda de
morcegos, galinhas e ovelhas os quais
combatem pragas e ajudam na manu-
tençãodossolos.Plantas comoarosei-
rabrava,oabrunheirobravo,amadres-
silvaou loureiropromovemoaumento
deespéciesauxiliaresqueprotegemas
videiras, ajudandoa aumentar amaté-
ria orgânica e a conservação o solo,
garantindoaqualidadedaprodução.

Como é um vinho produzido se-
guindo práticas de agricultura orgâ-
nica, os elementos naturais são os
principais aliados dos enólogos na
construção de sua identidade e sa-
bor. As galinhas comem os insetos,
as ovelhas cortam as ervas daninhas
e os morcegos se alimentam das
pragas. Cada um tem o seu papel e
todos são fundamentais! É como
uma volta ao passado, métodos de
origem ancestral na condução de um
vinhedo, passando pela terra, pelos
frutos e pelas adegas. Até àmesa. Ao
ritmo da natureza, o Esporão produz

vinhos únicos e se constrói um ecos-
sistema equilibrado.
A produtora alentejana iniciou o

plantio biológico ou orgânico em 2008
e hoje são 702 hectares orgânicos de
vinhas e olivais. E a ideia dos produto-
res é chegar em 2021 com certificação
orgânica total de toda a área plantada
daHerdadedoEsporão.
Tudo pela qualidade dos produtos,

preservação ambiental e a saúde
das pessoas.
Provei recentemente a safra 2019

do Esporão Colheita, engarrafado em
junhodomesmoano, recémlançado. É
o autêntico e delicioso orgânico da
Esporão. Sandra Alves é a enóloga
responsável, sobos olhos do premiado
enólogo australiano David Baverstock
que conduz também outras vinícolas
do grupo. As uvas são de vinhedos de
12 anos de idade, provenientes de solo
graníticoxistosoeestrutura franco-ar-
gilosa. A vinificação se dá em lagares
compisaapéematuraçãopor6meses
em cubas de betão (grandes tulipas de
concreto), que por sua porosidade re-
sultamna perfeita extração e essência
dauva.Grandevinho!
A Herdade do Esporão foi iniciada

pela família Roquette em 1980, e as
primeiras vinhas foram cultivadas em
torno da Torre do Esporão no distrito
deÉvora.ATorre restoudeuma fortifi-
caçãode1267eresiste intactaatéhoje.
O portfólio da Esporão abrange as

linhas:Torre,EsporãoReserva,Esporão
Colheita, Monte Velho, Esporão Private
Selection,Alandra,DefesaePé.
Atéapróximataça!
momentodivino@atribuna.com.br

PROVEIE INDICO

DAREDAÇÃO

As receitas que levamquei-
jo são umaboapedida para
qualquer hora do dia, prin-
cipalmentepara lanches in-
termediários, durante a
pausadatarde.Nesteperío-
do,muitosestãotrabalhan-

do ou estudando e preci-
samde sugestões práticas e
fáceis de fazer, prontas em
poucosminutos.
Os queijos combinam

com diversos ingredientes
quetemosnadespensa,bas-
ta harmonizar os sabores

corretamente.
A versatilidade dos quei-

jospermitequevocêprepa-
re uma receita com o que
tiver na despensa. Agora,
quetalaprenderduasrecei-
tas que ficam prontas em
até20minutos?Anote.

EsporãoColheita 2019, vinhoao ritmodanatureza

SANDUÍCHEREAL

MomentoDivino

VEJACOMOESCOLHEROQUEIJOCERTO

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

PÃOSEMGLÚTEN
❚ Brie:muitoparecido como
Camembert, essequeijo édeuma
regiãodeParis que leva seunome.
Cremosoede texturamacia, pode
variardo sabor suaveao intenso,
dependendodograudematuração,
harmonizandoperfeitamente
comgeleiasdoces.

❚ Parmesão:esse tipode
queijo, deorigem italiana,
éutilizado paraacentuar o sabor
dos ingredientes. Sua textura
édura earenosa, de sabor
adocicadoe ligeiramentepicante,
ideal paraprepararpães.

❚ Gouda:umpoucoparecido
comoprato, essequeijodo sul
daHolanda temumsabormais
adocicado.Por isso, o ideal é
utilizá-lo juntamente comoutros
tiposdequeijos para criar um
saborúnicoe incomparável.

Ingredientes: 1 colher (sopa)de azeite; 1 colher (chá)
demanjericão, bempicado; 1 tomategrandeemtiras;
3 colheres (sopa) deCremedeRicota; 3 azeitonas
pretas, picadas; 2minibaguetes; 10 folhasde rúcula;
150gdeQueijoReino cortadoem fatias; sal e
pimentaagosto.

Preparo:misturebemoazeite, o sal, a pimentaeo

manjericão.Acrescente o tomatee reserve por
15minutos,marinando. Emummixer, coloqueo
CremedeRicota, as azeitonas, o sal e apimentado
reinoebataatéque tudoesteja bemmisturado.
Reserve. Corte asbaguetes aomeioe coloquea rúcula,
oqueijo fatiado, o cremedeazeitonase, porúltimo, o
tomate comoazeitedamarinada. Sirvaemseguida.
Rendimento:2porções

Ingredientes: 3ovos; 2 colheres
de sopadeRequeijãoCremoso;
50gdeParmesão raladona
hora; 1 colherde chá fermento;
1 embalagemdeCremedeRicota
(200g).

Preparo:misture todos os
ingredientes, excetooCremede
Ricotapor5minutos.Useuma
travessaquepossa ir ao
micro-ondas, preencha coma
misturae leve aomicro-ondas
por5minutos empotência alta.
Depoisdedesenformadouseo
CremedeRicotaTirolez como
acompanhamento.
Rendimento:6porções

❚ Prato:muito
saboroso, possui
texturamacia.
É facilmente
fatiadoemantém
seu formato
quandoaquecido
na temperatura
certa. Aposte em
bonspães, comoos
artesanais, paraobter umaharmoniosa
combinação.

❚ Reino:de sabor
picanteeuma
textura firmeque
derretenaboca, o
queijodestaca-se
por sermuito
versátil. Vocêpode
consumiroqueijo
Reinoquenteou
frio,mas tente
experimentá-loempastéis, sanduíches ou
atémesmoderretido sobre carnes.

EsporãoColheita 2019, Alentejo, PT
(orgânico)
Uva:AlicanteBouschet, Touriga
Nacional, Aragonez, Cabernet Sauvignon,
TourigaFranca
Cor: rubi intenso comvioláceo 14,5˚GL
Nariz: frutas vermelhas enegrasmaduras,
chocolate, especiarias, toquemineral,
bastante complexo
Boca: seco, textura sedosa eapelativaonde
sobressai a frutamadura envolta em
apontamentosminerais, carácterpuro,
equilibradoevibrante.
Preço:R$ 115,00Qualimpor Importadora (à
vendanoEmpório CasaPorto,Padrela
Panificadora,Marcelo enoempórioVilla
Borghese)

Queijo, boapedida
emsanduíches
Versáteis, cada tipo dá um toque diferenciado à receita
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Vinícola fica em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, região do Alentejo
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