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Sacramentos SabinaRosé 2021
Uva:Syrah (12,5ºGL)
Cor: salmãobrilhante
Nariz:morangos frescos, toque floral
eherbáceo
Boca: seco, corpo leve, frutado, boaacidez,
refrescantee saboroso
Preço:R$ 132,00no sitedaWorldWine
(www.worldwine.com.br)

Sacramentos SabinaSyrah 2021
Uva:Syrah (12,5ºGL)
Cor: rubi comvioláceo, brilhante,média intensidade
Nariz: frutas vermelhas enegras frescas, toquede flores e
especiarias
Boca: seco, frutado, toquepicante, corpomédio, taninos
integradose firmes, elegante, potente egastronômico
Preço:R$ 179,00no sitedaWorldWine
(www.worldwine.com.br)

Ingredientes
Calda: 1 xícara (chá) deaçúcar e4 colheres (sopa) deágua.
Pudim: 4 ovos; 1 latade leite condensado; 2medidas (da lata)
de leite; 1/2 xícara (chá)de açúcar; 1 colher (sopa)demanteiga;
1 pitadadecanela empó; 2 pães francesesamanhecidospicados
e2 colheres (sopa)depassas pretas semcaroço.

Preparo
Calda: assimcomoa receita de pudimde leite condensado, a receita
de pudim de pão começa ao se caramelizar o açúcar. Na própria
forma de pudim (23 cm), coloque o açúcar e a água. Leve-a ao fogo
baixo, deixando o açúcar derreter suavemente. Vámexendo a forma
(com uma luva térmica) para o caramelo ficar uniforme. Quando
estiver com cor de caramelo, desligue e espalhe-o pelas bordas
também. Reserve. Pudim: em um liquidificador, bata os
ingredientes (exceto as passas) e despeje sobre a calda. Junte as
passas, espalhando-as pelo pudim. Cubra compapel-alumínio e leve
a forma ao forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria,
por cerca de uma hora e meia. Se tiver panela de banho-maria
para pudim, use-a, pois demora um terço do tempo – cerca
de 30 minutos no fogo baixo. Espere o pudim esfriar e

leve à geladeira por cerca de 6 horas. Desenforme
e sirva gelado.

Ingredientes
Massa:4ovos; 4 colheres (sopa)demargarina oumanteiga
semsal, em temperaturaambiente; 2 xícaras (chá)de açúcar;
3 xícaras (chá) de farinhade trigopeneiradas; 1 xícara (chá)de leite;
1 colher (sopa)de fermentoquímicoempóe 1 colher (sopa) rasade
essênciadebaunilha.Recheio:500mlde leite; 1/2 xícarade
farinhade trigo; 5 gemas; 1 xícaradeaçúcar e 1 colher (chá) de
essênciadebaunilha.Cobertura:200mlde leite decoco; 1 colher
(sopa)deaçúcar e300gdecoco ralado.

Preparo
Massa: bata a manteiga como açúcar. Adicione os ovos, um a um,
batendo. Junte, alternadamente, o leite e a farinha. Bata até
misturar. Por último, misture o fermento e a baunilha. Coloque a
massa em uma forma retangular média untada e enfarinhada (a
massa deve completar 2/3 da altura da forma). Leve ao forno
preaquecido a 200ºC por cerca de 40 minutos ou até o bolo estar
assadoe, aoenfiar umpalito nocentro, este saia limpo.
Recheio:esquenteo leite commetadedoaçúcar.Misture asgemas,
a farinha e o restante do açúcar. Coloque uma parte do leite nas
gemas e mexa bem. Junte o restante do leite e leve ao fogo baixo,
mexendo até engrossar bem. Ponha filme plástico sobre o creme
(grudadonele paranão formar aquelanata). Deixeesfriar.
Montagem:depois demorno, desenformeoboloe corte aomeiode
comprido, obtendo duas partes. Coloque o recheio sobre uma
parte. Cubra com a outra. Corte o bolo emquadrados (de cerca de 5
cm). Passe na mistura de leite de coco com açúcar e, depois, pelo
coco ralado. Embrulhe em papel alumínio e leve à geladeira. Fica
ótimodeumdia paraooutro. Ingredientes

Creme: 1 latade leite condensado; 1 caixinhadecreme
de leite; 3 gemaspeneiradas; 3 colheres deamidodemilho;
350mlde leite e 1 colher (chá) debaunilha.Cremede
chocolate: 150gde chocolatepicadoe 1 caixinhade creme
de leite.Montagem: 12bombonsSonhodeValsa picados.

Preparo:
Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, as
gemas, a baunilha e o amido. Misture bem para não empelotar.
Ligue em fogo médio, mexendo sempre até engrossar como um
mingau. Desligue. Divida o creme em dois e reserve. No
micro-ondas, derreta o chocolate picado misturado ao creme de
leite por 1minuto.Mexabempara ficar homogêneo e junte a uma
das metades do creme. Para montar, coloque em tacinhas
camadas como cremede chocolate, os bombons picados e
o cremebranco. Termine combombons. Sirva gelado.

Rendimento: cercade5 taças.

MOMEN TO D I V I NO

De acordo com o dicionário, nostalgia é
um sentimento ligeiro de tristeza pela
lembrança de experiências vividas no
passado,alémdesaudadeoumelancolia.
Mas,quandooassuntoé sobremesanos-
tálgica, trata-se de memória afetiva,
aquele quentinho no coração (e no estô-
mago) a cada colherada. Com a pande-
mia, o fato é que esses doces de antiga-
mente (que nunca saem de moda) vira-
ram queridinhos até mesmo de menus
derestaurantesdescolados.
Estamos falando de pudins, pavês,

arroz-doce com bastante canela, man-
jar de coco com fartura de calda , bolo
nega-maluca e, claro, o toalha felpuda,
bemmolhadinho.
Todomundo temseudoce de infância.

Aquele que é só fechar olhos para voltar
no tempo e sentir o sabor de saudade.
Essas delícias do passado nos trazem
conforto. Até por isso, os sabores retrô,
comosão chamadas as receitas dogêne-
ro, estão entre os principais hits deste
ano, como atesta o levantamento divul-
gado pela Kerry, multinacional da área
de nutrição e uma das mais respeitadas
emprever o que estará emnossasmesas
em breve. A companhia os inclui entre
as tendências emalimentos para2022 e
a justificativa tem um argumento sim-
ples: a pandemia nos reconectou com
nossas lembrançasmaisqueridas.
Os índicesdas ferramentasdebuscana

internet também refletem o fenômeno.
Em2021, entre as dez receitasmais pes-
quisadas no Google pelos brasileiros, oi-
to eramdedocesbemaoestilode casada
vovó: brownie de Nescau, bolinho de
chuva, bolo de milho, bolo de cenoura,
arroz-doce e curau. Então, separei algu-
masreceitasque,paramim,sãonostálgi-
casemetransportamparaboaslembran-
ças, E, para você, qual doce tem gosto de
saudade?

BOA ME SA

Santé! Notícias que nos orgulham.
Umvinhobrasileiro,mineirodaSerra
da Canastra, recém-nascido e já ga-
nhador de prêmiosmundo afora, de-
monstra a capacidadeequalidadeda
nossa terra, nossos vinhedos e nos-
sos produtores. Me refiro ao vinho
Sabina Syrah 2021, da Sacramentos
Vinifer,deMinasGerais.
O vinho Sabina Syrah 2021 foi pre-

miado tanto no Guia Descorchados
2022,Brasil, comotambémnoDecan-
terWorldWineAwards2022,darevis-
ta inglesa Decanter. São premiações
que dão muita credibilidade e noto-
riedade aos rótulos que ali despon-
tam. E agora a Sacramentos Vinifer é
representada pela importadora
WorldWine. É oprimeiro vinhobrasi-
leiro no portfólio da importadora,
desfilando suas qualidades junto aos
rótulosestrangeiros.
A Sacramentos Vinifer foi iniciada

em 2018 por Jorge Félix Donadelli,
empresário e amante de vinhos, e
seus filhos. A família está ligada à
agriculturaeà indústriacalçadistade
Franca,no InteriordeSãoPaulo.
As uvas são cultivadas na Fazenda

SãoMiguel, emSacramento,naSerra
daCanastra,emMinasGerais. Iniciou-
se o plantio em solo argiloso, em
apenas dois hectares de Syrah e Sau-
vignon Blanc. Jorgito Donadelli, o fi-
lho ativo no projeto, se surpreendeu,
pois já na primeira safra, primeira
colheitaeprimeiraprodução,ovinho
Sabina fora premiado. Jorgito conta
que o vinho está no DNA da família.
Seus antepassados já produziam a
bebida na Calábria e Vêneto. O nome
Sabinaéumahomenagemàavó.
É importantedestacarqueovinhe-

do está a 1.100metros de altitude e o
cultivo das uvas é caracterizado pelo

métododaduplapodaoupoda inver-
tida. Na Região Sudeste do Brasil,
essesistemadeplantiovemalcançan-
do muito êxito - os chamados vinhos
de inverno. Por esse método, a plan-
tadáorigemaduascolheitas,umano
verão e outra no inverno. Descarta-
seacolheitadoverão, faz-seasegun-
da poda e a planta no inverno (com
dias quentes e noites frias, ótima
amplitude térmica, sem chuvas) dá
origem a nova colheita com uvas
sadias e plenas. Esse resultado pro-
porciona um equilíbrio maior entre
álcool,estruturaeacidezdovinho.
ASacramentosVinifer contacoma

expertise de Alejandro Cardozo,
enólogo uruguaio que está no Brasil
há anos e é proprietário da Empresa
Brasileira de Vinificações - UrbanWi-
nery emCaxias do Sul, Rio Grande do
Sul. As uvas viajaram em caminhão
refrigerado até chegar a Alejandro,
no Sul, para a devida vinificação. A
fermentação se dá em tanques de
concreto, 66% das uvas com cachos
inteiroseorestanteapenasosbagos.
Não há estágio emmadeira e o vinho
éapuraexpressãodafruta.
Dois sãoos vinhosqueelaboram, o

Sabina Tinto e o Sabina Rosé, este
também premiado no Guia Descor-
chados, ambos de Syrah, e pretende-
se lançar o branco de Sauvignon
Blancnapróximasafra.
Pudecomprovaraqualidadeeexu-

berância dos dois rótulos. Parabéns
para a Sacramentos Vinifer e aWorld
Wine por acolher os destacados e
premiados rótulos brasileiros emseu
amploroldevinhos.
Acompanhe minhas impressões e

atéapróximataça!
momentodivino@atribuna.com.br
@claudiaenoamigos

MAISRECEITAS
DEBOLINHOS
VOCÊENCONTRA
NONOSSOSITE.
ACESSEPELO
QRCODEABAIXO!
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Sabina, o vinhobrasileiro
quenasceupremiado

PORCLAUDIAG.OLIVEIRACOLABORADORA

CLAUDIAG.OLIVEIRA

ÉSOMMELIÈRE

Receitas de sobremesas
que têm sabor de saudade
e um estilo retrô
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