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om o avanço no conhecimento da viticultura, vemos surgir vinhedos e vinícolas
nos lugares mais improváveis. Um bom
exemplo é a Tailândia, que mostramos
em nossa 2ª edição. Lá, visitamos duas vinícolas muito interessantes. Há vários anos já
existem vinhedos na Dinamarca, e seus vinhos são
servidos no sofisticado restaurante Noma. Estamos
travando contato com uma pequena vinícola situada
no Paralelo 60, nas proximidades de Oslo, capital da
Noruega, ainda mais ao norte da Dinamarca, em plena
Escandinávia. Como serão esses vinhos? Estou curioso. Em breve iremos à tórrida Malta, um dos menores
países do mundo, que produz excelentes brancos no
clima quente do sul do Mediterrâneo, entre a Sicília
(Itália) e a Tunísia, no norte da África. Muito me interessam esses novos cenários. Vinhos de lugares exóticos e fora do circuito conhecido podem, mesmo sendo
simples, proporcionar surpresas agradáveis. Nessa
pegada, o colaborador Carlos Marcondes, viajante
incansável, foi à Polinésia e visitou o único vinhedo
do mundo plantado num atol. Tudo em meio a muito
luxo e cenários paradisíacos. Leia o Terroir das Areias
e entenda o caso.
Massimo Leoncini, nosso sommelier consultor, explica aos leitores um pouco do comportamento das
mesmas uvas em terroirs (e continentes) diferentes,
que resultam em vinhos completamente distintos.
Vinhos que você pode conferir na seção Painel.
Patrícia Kozmann comenta sobre os rótulos produzidos por celebridades hollywoodianas e como o preço da fama se reflete abusivamente nesses vinhos.
Nosso colaborador cardiologista André Logaldi discorre sobre um tema delicado, uma nova moda (mais
uma) no mundo do vinho: o Gosto de Terroir, uma
expressão duvidosa, frequentemente empregada
para justificar defeitos e agregar valor a vinhos que
apresentam características, digamos, pouco usuais.
Em nossa edição anterior, mostramos as belezas da
serra da Canastra e a bucólica São Roque de Minas,
no coração da região produtora do delicioso queijo
Canastra. Essa edição ainda ecoa a Canastra, com um
saboroso painel com 11 diferentes queijos, de quatro
produtores e variados estágios de maturação, que
testamos com nossos vinhos para o leitor do Clube
Paladar. E uma entrevista imperdível com Joãozinho
Leite, um produtor icônico da Canastra e arquiteto da
salvação econômica de São Roque de Minas.
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Luciana Barbieri visitou a pacata Gonçalves, no sul
de Minas Gerais, e trouxe para os leitores um pouco
daquele cenário verdejante e montanhoso. A cidade
vem desenvolvendo bastante a produção de alimentos orgânicos, tornando-se um destino na medida
para quem valoriza a boa alimentação em meio à
paz e à natureza.
No Estado norte-americano de Washington,
próximo à fronteira com o Canadá, visitamos Red
Mountain, a menor e mais cobiçada AVA (American
Viticultural Area) da região. Tivemos o privilégio de
passar algumas horas na belíssima vinícola Hedges
Family Estate e experimentar alguns de seus vinhos
inesquecíveis, ainda sem representação no Brasil.
Degustamos a seleção de fevereiro dos vinhos do
assinante no restaurante Esther Rooftop e nos surpreendemos com a cozinha do chef Benoit Mathurin
e com o serviço ágil e prestativo. Preciso voltar lá.
Solange Souza conversou com o chef português
Vítor Sobral, pioneiro na roupagem moderna da
cozinha portuguesa no Brasil. Com seu jeito intenso,
Vítor contou um pouco sobre sua vida, seu gosto pelo
mar e sobre como divide seu precioso tempo entre
Brasil e Portugal.
Fomos a um dos mais tradicionais restaurantes de
pescados e frutos do mar de São Paulo, o Rufino’s, um
case de sucesso desde sua abertura, no início dos anos
1990. Lá, nós testamos três de nossos vinhos com três
diferentes pratos de pescados. O resultado o leitor
pode conferir em nossas páginas de gastronomia.
E por falar em gastronomia, nossa capa traz uma
saborosa e colorida caranguejada, uma comida caiçara, perfeita para saborear na praia, à sombra de
um quiosque, com os pés na areia e um espumante
na taça; mas que também é uma ótima pedida para
uma tarde fria de inverno à beira-mar.
Abraços,

JOHNNY
MAZZILLI
Editor
Clube
Paladar
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VIAGEM DO VINHO

TERROIR
DAS AREIAS

Imponente, o monte
Otemanu reina absoluto
em Bora Bora, cercado
de uma das lagoas mais
cobiçadas do planeta

PARA ENÓFILOS E APAIXONADOS POR VINHOS, A IDEIA DE PARAÍSO IDEAL CERTAMENTE PASSA
POR REGIÕES CONSAGRADAS, COMO TOSCANA, CHAMPAGNE, PROVENCE, BORDEAUX OU
BORGONHA. MAS HÁ MAIS COISAS ENTRE O CÉU E A TERRA TEXTO CARLOS MARCONDES
A endêmica e valorizada pérola negra é simbolo da Polinésia francesa

FOTOS: CARLOS MARCONDES E DIVULGAÇÃO

Bangalôs overwater estão
entre as atrações mais
desejadas das ilhas
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O peixe Mahi Mahi é um dos mais
consumidos pelos nativos polinésios

Blanc de
Coral, um
dos melhores
rótulos da
Vin de Tahiti
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Detalhes dos 6
hectares e uvas que
geram o único vinho
de atol do mundo. Na
ilha de Rangiroa, o
produtor Dominique
Auroy consegue obter
duas safras por ano,
das cepas Carignan
Tinta, Moscato de
Hamburgo e Itália

1
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ços com coqueiros em uma condição quase
impensável. A bodega também é umas das
únicas no mundo a conceber vinhos de
qualidade na latitude 15o sul.
Duas décadas atrás, Auroy surgia como
pioneiro da viticultura polinésia, enfrentando desafios e incertezas. Mais de cem
cepas foram testadas, mas apenas a Carignan Tinta e a Moscato de Hamburgo
adaptaram-se à tropicalidade do solo de
coral repleto de calcário.
“As raízes chegam a apenas dois metros
de profundidade, onde já começa o nível
de água do mar. Escolhemos o plantio no
sistema pé franco e temos o benefício do
coral triturado, que gera interessante mineralidade. Usamos, ainda, um composto
natural de algas e ramos das videiras que
contribuem na estrutura das uvas”, explica
Sébastien Thepenier, o felizardo enólogo.
Embora seja perceptível uma ligeira salinidade nos vinhos, principalmente no rosé
Nacarat, plantações de mamão papaia e da
famosa Tiare, a gardênia polinésia, formam
um muro natural, responsável por conter a
investida da maresia nos vinhedos.
Nesse pitoresco terroir há incidência de
até 12 horas de sol por dia, que contribui
para que Thepenier obtenha duas safras
por ano, que resultam em 30 mil garrafas
anuais. Aproximadamente 15% dos vinhos
são exportados para França, Alemanha,
Luxemburgo e Nova Caledônia. O restante
é consumido nas próprias ilhas. São encontrados em mercados e nos mais luxuosos
hotéis da Polinésia, que fazem questão de
oferecer rótulos como o Clos du Récif, um
incrível varietal de Caringan Tinto, porém

vinificado como branco,
que evolui em carvalho
por até um ano, em um
repouso cênico, em um
dos lugares mais lindos
do mundo.
CHAMPAGNE À VOLONTÉ
Rótulos do Vin de Tahiti também figuram em uma das mais agraciadas adegas
da Polinésia, em um resort de sonhos, em
que no all inclusive o hóspede terá mimos
como champanhe e coquetéis exclusivos,
servidos a qualquer momento.
O éden chama-se The Brando, eleito no
ano passado o melhor resort do mundo pela
publicação Condé Nast Traveller e como o
segundo melhor hotel do planeta em 2017,
na lista da renomada revista Travel + Leisure.
Estamos em Tetiaroa, no único atol do
arquipélago de La Société, onde encontram-se ilhas como Bora Bora, Moorea e
Taiti, esta última, base do voo charter que,

EM VEZ DE
CARRANCUDOS
AGENTES DE IMIGRAÇÃO,
DANÇARINOS E MÚSICOS
POLINÉSIOS NOS
RECEBEM, QUASE NA
PISTA, COM CANÇÕES
TRADICIONAIS E UM
SORRISO CONTAGIANTE

em exatos 18 minutos, leva afortunados
hóspedes a um dos refúgios privados mais
cobiçados no mundo. A lista de celebridades inclui Leonardo DiCaprio, Johnny Depp
e o ex-presidente Barack Obama, que esteve no primeiro semestre em imersão na
sua vila de praia particular, na busca de
inspiração para seu livro.
A história do The Brando começa com a
chegada do galã Marlon Brando, na década
de 1960, quando foi à Polinésia para gravar
o filme O Grande Motim. Apaixonou-se por
uma taitiana e pelo hipnotizante atol de 12
ilhas. Anos mais tarde, comprou-as pela
barganha de US$ 250 mil. O ator idealizava um hotel ultraluxuoso e exclusivo, com
marcas de sustentabilidade únicas. Ele não
chegou a ver o projeto pronto, inaugurado
em 2014, uma década depois de seu falecimento. Mas seu sonho se concretizou
num resort com 35 vilas, todas com piscina
e área de praia privativas, diante de uma
maravilhosa lagoa de recifes. A concessão
de Tetiaroa e o The Brando estão sob o
controle do grupo Pacific Beachcomber,
donos do navio de luxo Paul Gauguin e dos
hotéis Intercontinental da Polinésia.
A pegada ecológica virou realidade,

FOTOS: CARLOS MARCONDES E DIVULGAÇÃO

E

scolhas justas, afinal, são regiões célebres pelos grandes
vinhos. Mas é nosso dever
avisar aos leitores que há vinhedos na Polinésia Francesa,
e essa notícia poderá fazê-lo se render a
um dos mais aclamados paraísos terrestres.
As portas do avião são erguidas no aeroporto de Fa’a, na ilha do Taiti. Prontamente,
uma inconfundível brisa tropical age como
um bálsamo que ameniza o cansaço da
viagem. Em vez de carrancudos agentes de
imigração, dançarinos e músicos polinésios
nos recebem, quase na pista, com canções
tradicionais e um sorriso contagiante.
São as boas-vindas à Polinésia Francesa,
uma região isolada do Pacífico, onde 118 ilhas
espalham-se em cinco arquipélagos em uma
área do tamanho da Europa. Sua diversidade
é tão ampla e intensa, que não precisará muito para convencê-lo de que o paraíso existe,
e não abandonará enoturistas. Há vinhos
nele, em um terroir singular: trata-se do único vinhedo no mundo plantado em um atol.
A missão para conhecer esse case da
viticultura global é recomendada também
para enófilos mergulhadores. Os seis hectares de vinhas da Vin de Tahiti – do produtor Dominique Auroy – ficam na ilha de
Rangiroa, o segundo maior atol do mundo
e um dos top 10 destinos do planeta para
amantes da vida submersa.
A chegada de avião ao atol é impressionante. A lagoa formada pelos recifes é
tão imensa que a ilha do Taiti – a principal entre os arquipélagos – caberia inteira
dentro de Rangiroa. No pouco que resta de
solo arenoso, os vinhedos disputam espa-
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Uma das salas de
massagem em
formato de ninho
de pássaro do
icônico SPA do The
Brando

Em Tetiaroa, a ilha de
Marlon Brando, o sonho
do ator se transformou
em um dos mais
exclusivos e ecológicos
resort do mundo

Info & By Yourself
The Brando
O premiado resort acaba de inaugurar
na ilha de Bora Bora, ultraluxuosos
bangalôs overwater, de 322 m2, dentro do
Intercontinental Thalasso Spa. thalasso.
intercontinental.com/brando-suiteborabora

dezenas de confortáveis residências, em
diversas ilhas: tahiti-homes.com/

Four Seasons e St. Regis Bora Bora
Além do Thalasso, as duas célebres
marcas completam a lista dos resorts mais
cobiçados da famosa ilha: fourseasons.
com/borabora/ e stregisborabora.com/

Aéreos
Do Brasil chega-se ao Taiti: via Chile, com
apenas um voo semanal (Latam); e via Los
Angeles, onde a Air Tahiti Nui oferta voos
diários. As distâncias entre as ilhas são
imensas e é preciso voar. A dica é consultar
a Air Tahiti (empresa nacional) que oferece
passes ‘Multi-slands Tours’. Os pacotes dão
flexibilidade nas escolhas de ilhas e com
preços extremamente vantajosos.

Tahiti Homes
De acomodações em ilhas privadas a chalés
mais acessíveis, a Tahiti Homes é excelente
opção para quem viaja em família. São

Transfers
Uma das empresas mais experientes é a
southpacific-tours.com/ . Ela opera com
parceiros no Brasil como a kangaroo.com.br/

Champanhe,
coquetéis e
ques
diversos drin
íveis
estão dispon
o dia todo na
ta de
luxuosa ofer
e do
iv
us
cl
in
l
al
resort
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proteção para manusear as colmeias”, conta Jean Philippe, chef concierge do hotel.
A iguaria é usada em diversos pratos e
até em coquetéis como em um dos drinks
signature, o Dirty Old Bob. Leva Jack Daniel’s n° 7, suco de abacaxi, limão, hortelã
e meio ovo branco. Pedida exótica servida
em um perfeito terroir.
AS OUTRAS 116
Falamos de duas ilhas, mas a Polinésia é
repleta de pérolas. Aliás, as negras são originárias de lá e estão cotadas entre as mais
valiosas do mundo. Para os amantes da tropicalidade, uma viagem apenas não basta.
A dica é estrear com foco no arquipélago de
la Société, com experiências no Taiti – onde

AS EXPERIÊNCIAS DE
MAR SÃO INCONTÁVEIS.
HÁ MERGULHOS
SINGULARES COM
CILINDROS, PASSANDO
POR INTERAÇÃO COM
ARRAIAS, PEQUENOS
TUBARÕES DE RECIFES,
SNORKEL EM JARDINS
DE CORAIS, SURFE
E NADO COM AS
IMPRESSIONANTES
BALEIAS JUBARTE

encontra-se a imperdível Teahupoo, meca do surfe que
lembra o filme O Elo Perdido;
Moorea – a ilha do abacaxi,
com suas montanhas fabulosas; Taha’a, inspiradora,
pacata e bela – templo de uma das baunilhas mais valorizadas do planeta; Huahine,
rural, autêntica, conhecida como o jardim
do Éden e repleta de melões e melancias; e,
claro, Bora Bora, que embora dominada por
hotéis, é o local onde se encontra uma das
mais belas lagoas de recife.
No roteiro, é preciso tentar incluir ao
menos uma das 76 opções do arquipélago
de Tuamotu. A escolha entre as mais famosas Fakarava, Tikehau e Rangiroa será
árdua, mas não há espaço para arrependimentos. Claro que o atol onde está a Vin de
Tahiti surge como favorito na decisão de
enófilos, que não podem deixar de testar
seus vinhos com a farta opção de pescados
e frutos do mar polinésios. Destaque para
o espetacular atum vermelho, o popular
mahi mahi e o prato mais consumido nas
ilhas: o Poisson cru (peixe cru), servido com
banana, salada de pepino, cebola, tomate e
caldo de coco ralado.
As experiências de mar são incontáveis.
Vão desde mergulhos singulares com cilindros, passando por interação com arraias,

pequenos tubarões de recifes, snorkel em
jardins de corais, surfe, nado com as impressionantes baleias jubarte – na temporada entre julho e novembro – até a sonhada contemplação de passar alguns dias
nos cobiçados bangalôs overwater. Aos
mais arrojados, tentem mesclar hotéis e
pousadas de charme com dias em veleiros
exclusivos. Será a escolha mais completa.
A profusão tropical fica ainda mais evidente com as cores e a alegria de seu povo.
Poucas culturas do mar são tão ricas. Fisicamente fortes, exímios desbravadores
de oceanos, homens e mulheres emanam
doçura, musicalidade e uma hospitalidade
admirável. A energia ecoa da convicção de
terem nascido em ilhas abençoadas pela
natureza. Um lugar onde o conceito de paraíso faz todo sentido.
* O jornalista teve o apoio da Atout France,
Tahiti Tourisme e da South Pacific Tours.
Outras informações: tahititourisme.com

FOTOS: CARLOS MARCONDES E DIVULGAÇÃO

principalmente de uma ideia do próprio
Marlon. Para suprir a demanda de energia
do sistema de ar-condicionado das vilas, foi
desenvolvida uma tubulação que capta água
fria, a quase um quilômetro de profundidade, e refrigera naturalmente todas as acomodações. Painéis solares, combustível de
óleo de coco e cosméticos que não poluem o
ambiente também fazem parte da filosofia
verde que concedeu ao resort a certificação
Leed Platinum – Leadership in Energy and
Environmental Design – consagrando-o como o hotel mais sustentável da Terra.
A sensação intimista é tônica no resort.
Todas as refeições podem ser servidas em
sua própria vila, ou em um jantar na praia,
em mesas montadas diante do Beachcomber Café. A adega principal fica no belíssimo Les Mutinés, que leva a assinatura do
estrelado chef francês Guy Martin. A adega, uma das mais badaladas da Polinésia
com 400 rótulos, traz ícones de excelentes
safras como o bordalês Château Margaux
2004 e o borgonha Domaine Comte Georges de Vogue 2009. Na lista do all inclusive entram bons exemplares como o
neozelandês Villa Maria Sauvignon Blanc,
o Château Bernateau de Saint-Émilion e o
champanhe Bouzy Brut e Rosé.
O oásis também é berço de felizardas
abelhas. Além da produção de frutas e vegetais orgânicos na ilha, o mel de Tetiaroa é
tido como o melhor dos cinco arquipélagos.
“As abelhas não são ameaçadas, vivem em
harmonia com a atmosfera de respeito
ecológico e o resultado é um mel denso e
puro, produzido sem estresse. Elas são tão
mansas que nosso apicultor não precisa de

Mergulh
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VINÍCOLA DA EDIÇÃO

COM A PALAVRA

uvas

HEGDES
FAMILY STATE

Uma vinícola muito especial no pedaço mais cobiçado do Estado de Washington TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI

S

ituado no noroeste dos Estados
Unidos, Washington é um ótimo
exemplo do que a liberdade de
mercado e o empreendedorismo
podem fazer. Em pouco mais de
20 anos, surgiram 850 vinícolas. A Merlot
é a uva mais plantada no Estado e a que
melhor representa a viticultura local, mas
quase todo mundo produz (e muito) Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Cabernet

PRÓXIMO À FRONTEIRA
COM O CANADÁ,
TESTEMUNHEI
SURPRESO O PUJANTE
CENÁRIO VITIVINÍCOLA
QUE NÃO PARA DE
CRESCER NA REGIÃO
Franc, Sangiovese, Petit Verdot e Syrah, e
até mesmo um pouco de Malbec. Além de
explorar a região, tive o privilégio de passar
algumas horas de um fim de tarde luminoso
em uma vinícola especialíssima, a Hedges
Family Estate, situada em Red Mountain, a
mais cobiçada das 14 AVAs do Estado, na
qual se destacam a Cabernet Sauvignon, os
cortes bordaleses e a Syrah. AVA é a sigla
para American Viticultural Area, uma região
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demarcada produtora de uvas e vinhos, distinguível por suas feições geográficas e por
sua demarcação territorial. Red Mountain
é a menor área demarcada do Estado, com
apenas 1.630 hectares, dos quais aproximadamente 600 hectares são de Cabernet
Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Cabernet
Franc e Syrah. A reputação alcançada pelos
vinhos de Red Mountain deu fama a essa
pequena AVA de clima predominantemente
desértico, contribuiu para aumentar o status
dos vinhos de Washington e fez crescer sua
procura (e seus preços).
As sementes da Hedges foram plantadas
em 1976, quando o norte-americano Tom
Hedges se casou com Annie-Marie Liégeois,
na terra natal dela, Ossey-Les-Trois-Maison,
em Champagne. Se mudaram para o coração de Red Mountain e lá começaram sua
saga. Rapidamente, em alguns anos, evoluíram e alcançaram grande status com seus
vinhos impecáveis. Atualmente, a Hedges
produz dez diferentes vinhos em Red Mountain (além de outros rótulos produzidos
em outra AVA de Washington, Columbia
Valley). A filha do casal, Sarah Hedges Goedhart, assumiu com grande competência
como enóloga chef em 2015.
Dentre os vinhos experimentados, destacaram-se o Hedges Family Estate Red
Mountain Blend 2013, um corte irretocável
elaborado com 59% de Cabernet Sauvignon, 28% de Merlot, 5% de Cabernet Franc,
4% de Malbec, 2% de Syrah e 2% de Petit
Verdot. É o rótulo mais emblemático da

vinícola, um ícone entre os blends bordaleses locais e que expressa de forma pura
e clássica o terroir de Red Mountain. De
coloração vermelho-escuro, possui aromas
de framboesa madura, amora, ervas secas
e uma nota de condimentação. No paladar
é rico e exuberante, com uma doçura muito
sutil. Um tinto que pede comida, pronto para beber agora, mas que premiará aqueles
que se resignarem a deixá-lo amadurecer
por cinco ou dez anos.
Outro vinho estupendo é o Descendants
Liegeois Dupont Red Mountain Syrah 2013.
Em 1976, Annie-Marie Liegeois despediuse de sua vida em Champagne, na França, e partiu para os Estados Unidos com o
marido, Tom Hedges. O DML Syrah é uma
homenagem aos antepassados da família.
Cultivado em uma vinha de 15 hectares
chamada Les Gosses, esse vinho exibe as
maiores qualidades da agricultura de baixo
rendimento e apresenta características de
um grande Syrah. Aromas delicados de figo
e mirtilo, uma nota de cereja e chocolate,
especiarias e um nuance de defumado e
couro. No paladar é rico, exuberante, com
notas terrosas e uma pitada de especiarias.
A Syrah de Red Mountain vem continuamente resultando em vinhos únicos, de
excelente complexidade, grande expressão
e preços muito bons.
www.hedgesfamilyestate.com
53.511 N Sunset Road Benton City, WA,
99320 - (509) 588-3155

SHUTTERSTOCK

MESMAS

NO VELHO
E NO NOVO
MUNDOS

E

m termos de qualidade,
anos atrás, o gap entre Velho Mundo e Novo Mundo
era muito grande. As únicas
coisas que os vinhos do Novo Mundo tinham eram potência e concentração. E eram quase todos iguais.
Atualmente, os vinhos do Novo Mundo
cresceram muito em termos de qualidade,
resultado de um trabalho de seleção de
clones e, principalmente, de escolhas do
melhor terroir. Ao entender o que tem debaixo do solo, os produtores conseguiram
fazer com que esses vinhos subissem muito em termos de qualidade, aproximando
-os dos vinhos do Velho Mundo. Alguém
poderia dizer, então se misturou tudo?
Não, ao contrário, aumentaram as opções
de qualidade no nosso leque de escolha.
A grande diferença é que cada vinho tem
uma tipicidade, uma característica própria.
Um exemplo clássico é o Berlin Tasting,
degustação às cegas que o produtor Eduardo Chadwick, proprietário da vinícola
chilena Errázuriz, organizou pela primeira
vez em 2004, colocando vinhos chilenos
ao lado de ícones de Bordeaux (França) e
da Toscana (Itália) com resultados favoráveis aos vinhos chilenos, que ficaram em
primeiro lugar. Para quem quiser se aprofundar mais, há um livro sobre o assunto:
The Berling Tasting. Isso mostra que os
vinhos do Novo Mundo cresceram muito
em termos de qualidade e não são mais

O Novo Mundo passou por uma grande
evolução nos últimos anos, com enólogos
e produtores buscando vinhos mais
elegantes, diminuindo o gap que existia
em relação ao Velho Mundo

todos iguais. Por outro lado, já faz algum
tempo que os vinhos chilenos e argentinos
têm recebido pontuações máximas dadas
por publicações e críticos especializados
internacionais, como Robert Parker, James
Suckling, Decanter e Wine Spectator.
Outro fato curioso é que algumas uvas
de origem francesa se transformaram em
ícones em alguns países do Novo Mundo,
como a Malbec na Argentina, a Tannat no
Uruguai e a Carménère no Chile, ficando
mais famosas nesses países do que em
seu local de origem. A Malbec, por exemplo, é originária de Cahors, sul da França,
mas se adaptou perfeitamente na Argentina. A Carménère, que no Chile foi confundida com a Merlot, onde era chamada de Merlot tardia, porque amadurecia
mais tarde, foi redescoberta em 1994 e se
transformou na uva símbolo daquele país.
A Cabernet Franc, típica do vale do Loire

DEGUSTAÇÕES ÀS
CEGAS SÃO, PARA MIM,
A MELHOR FORMA DE
SABER QUAL O VINHO
QUE VOCÊ REALMENTE
GOSTA, SEM SE
INFLUENCIAR POR NADA

e do lado direito de Bordeaux, encontrou
um lugar na Argentina. Provavelmente, a
Malbec terá uma nova concorrente para
dividir a cena. Tem acontecido também com
outras uvas como as brancas Riesling e
Gewürztraminer, que estão se dando bem
em algumas partes do Chile. Existe uma
agitação, uma efervescência no Novo Mundo, ao contrário do que ocorre no Velho
Mundo, que tem uma longa tradição.
No Painel, que você confere a seguir,
preparei uma seleção de vinhos com as
mesmas uvas ou cortes que tivessem a predominância de uma delas para dar ideia de
tipicidade. Você vai encontrar Chardonnay,
Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah e Merlot
de estilos bastante diferentes.
Escolhi, por exemplo, um corte do Rhône
(Delas Frères Côtes-du-Rhône Saint-Esprit)
com predominância de Syrah. Um clássico,
com fruta mais discreta, não explosiva, com
boa estrutura, um vinho bem macio e ao
mesmo tempo com uma bela acidez, que
o deixa vibrante. Do outro lado, o chileno
Errázuris Estate Series Shiraz Reserva, do
Aconcágua, uma explosão de fruta, com
toque apimentado, boa estrutura alcoólica,
um vinho mais robusto e concentrado.
Selecionei um Merlot da Patagônia argentina, região de clima frio onde uvas
como Pinot Noir, Malbec e Merlot conseguem amadurecer de forma mais lenta e
equilibrada, dando origem a vinhos mais
elegantes, menos encorpados e potentes.

Do outro lado, coloquei um Bordeaux, berço da Merlot. São dois belíssimos vinhos,
com caráter próprio. Maciez, taninos menos agressivos, bastante fruta no argentino Humberto Canale e um toque clássico
no Moulin d’Issan Bordeaux Supérier, em
que aparecem notas de couro de animal,
típicas da região.
Em minha opinião, essa é a melhor forma de entender os vinhos e os produtores,
porque você tem uma comparação. Não
adianta dizer um monte de coisas se o
vinho não está na sua frente. É preciso
provar. Só a teoria não é suficiente, assim como só a prática não é suficiente.
Degustações às cegas são, para mim, a
melhor forma de saber qual o vinho que
você realmente gosta, sem se influenciar
por nada. Saúde!

MASSIMO LEONCINI
Sommelier executivo da Grand Cru,
nascido na Toscana, Itália, vive no
Brasil há dez anos. Além de vinhos,
adora cozinhar e comer bem

clubepaladar.com.br
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TERROIRS

DIFERENTES
Ao escolher vinhos com a
mesma uva, ou com o mesmo
corte, de diferentes regiões,
convidamos você a novas
experiências. Nós adoramos!
POR SOLANGE SOUZA | FOTOS JOHNNY MAZZILLI

A

lém do prazer que o vinho proporciona, é interessante prová-lo
algumas vezes de forma didática,
principalmente quando estamos
começando. Não se trata de
comparar o que muitas vezes é incomparável, mas
de experimentar e observar as diferenças. O ideal é
reunir os amigos e provar os vinhos europeus e os do
Novo Mundo, com a mesma uva ou o mesmo corte,
como nós fizemos. Começamos com um Chardonnay
básico da Borgonha e um chileno de uma região fria.
Depois, partimos para os tintos, provando vinhos de
Cabernet Franc do Loire, lugar de origem da uva, e da
Argentina, país que tem se destacado na produção
dessa variedade. Fizemos o mesmo com outros
varietais e com cortes de Bordeaux e do Rhône.
A conclusão é um brinde à diferença.

Bouchard MâconVillages 2015
PAÍS: França
REGIÃO: Borgonha
UVA: 100% Chardonnay

R$ 145

Humberto Canale Grand
Reserva Merlot 2013
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Patagônia

MERLOT

UVA: 100% Merlot
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Humberto Canale

R$ 109

Leyda Single Vineyard
Falaris Hill
Chardonnay 2016
PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale do Leyda

Moulin d’Issan Bordeaux

Com 12 meses em barricas de
carvalho americano e francês,
é um vinho potente, bastante
frutado, com taninos bem
marcados, que pede carnes
suculentas, como bife ancho
e outros cortes nobres de
R$ 199
churrasco. Abrir meia hora
antes de servir.

R$ 189 Supérieur 2014

PAÍS: França
REGIÃO: Margaux, Bordeaux
UVA: 90% Merlot e 10%
Cabernet Sauvignon
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Château d’Issan

Com frescor agradável e
taninos macios, é um vinho
com boa permanência na boca.
Pode acompanhar magret com
molho de frutas vermelhas,
costeleta de cordeiro, cassoulet
(espécie de feijoada francesa
feita com feijão branco) e
bisteca alla fiorentina.

UVA: 100% Chardonnay

ÁLCOOL: 13%

ÁLCOOL: 13,5%

PRODUTOR: Bouchard

PRODUTOR: Viña Leyda

Père et Fils

Encorpado, com ótima acidez,
é um vinho suculento na boca.
Bastante versátil, pode ser
servido com peixes grelhados e
assados, frutos do mar, bacalhau
em diferentes versões, moqueca
baiana e pratos das cozinhas
tailandesa e vietnamita.

Um vinho delicado, elegante e
com bom equilíbrio. Ideal para
acompanhar pratos que levam
manteiga, como linguado
com alcaparras e truta com
amêndoas, além de camarão à
provençal e risoto de aspargos
com camarão.

Bouchard Bourgogne
Pinot Noir La Vignée R$ 169
2015

Zorzal Eggo Filoso Pinot
Noir 2016

PAÍS: França
REGIÃO: Borgonha

PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza

UVA: 100% Pinot Noir

UVA: 100% Pinot Noir

ÁLCOOL: 12%
PRODUTOR: Bouchard Père

SELEÇÃO
FEITA POR
MASSIMO
LEONCINI

et Fils
Um vinho de corpo médio,
elegante, com agradável
frescor. Ótimo com risoto
de funghi, galeto grelhado,
itens da charcutaria, tortas de
massa podre recheadas com
legumes ou frango e quiche
lorraine (torta feita com ovos,
bacon e queijo).

A degustação dos vinhos do Painel foi feita na Casa da Travessa: rua dr. Estevão de Almeida, 40, Perdizes, São Paulo,
SP – www.casadatravessa.comunidades.net

ÁLCOOL: 13%

R$ 229

PRODUTOR: Zorzal

Fermentado em ovos de
cimento com cachos inteiros,
este vinho não passa por
madeira. De corpo médio,
é complexo e saboroso.
Acompanha pratos como
cordeiro ou cabrito preparado
com ervas como alecrim, além
de carnes magras grelhadas,
como fraldinha.

SYRAH

UVAS IGUAIS,

CHARDONNAY

PAINEL

Errázuriz Estate Series
Shiraz Reserva 2015
R$ 89

PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale do Aconcágua
UVA: 95% Shiraz
e 5% Viognier
ÁLCOOL: 13,5%
PRODUTOR: Viña Errázuriz

PAÍS: França
REGIÃO: Vale do Loire

CABERNET
FRANC

Delas Frères Côtes-duRhône Saint-Esprit 2016
PAÍS: França
REGIÃO: Côtes-du-Rhône

UVA: 100% Cabernet Franc

Humberto Canale Estate
Cabernet Franc 2015

ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Serge et Bruno

Sourdais

R$ 79

Elegante, equilibrado e com
taninos finos e bem presentes,
este vinho é um bom parceiro
de pratos como cassoulet
(espécie de feijoada francesa
preparada com feijão branco),
massa com ragu de costela,
lasanha à bolonhesa e costela
ao forno com batatas.

R$ 154
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PAÍS: Argentina
REGIÃO: Patagônia
UVA: 100% Cabernet Franc
ÁLCOOL: 13,8%
PRODUTOR: Humberto Canale

Agradável, fresco e
equilibrado, este vinho
tem corpo médio e pode
acompanhar diferentes pratos.
Experimente com empanadas,
pastel de carne, escondidinho
de carne seca, bolo de carne
e kafta (prato árabe feito com
carne moída e temperos).

PINOT NOIR

Le Logis de La
Bouchardière Chinon
2014

UVA:Syrah (predominante) e

Grenache
ÁLCOOL: 14%

R$ 99

Este vinho vai mudando na
taça e revelando os aromas
típicos da uva, como notas
frutadas, e de especiarias.
Portanto, recomenda-se
que seja decantado antes
de servir. Acompanha pizza
de calabresa com erva-doce,
lasanha, hambúrguer e
porchetta assada.

PRODUTOR: Delas Frères

Um vinho frutado, com taninos
macios, agradável frescor e
uma leve doçura. Ótimo para
acompanhar arroz de pato e
pratos agridoces da cozinha
chinesa, como porco preparado
com legumes e frango xadrez,
além de legumes grelhados ao
estilo provençal.

clubepaladar.com.br
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QUEIJOS & EMBUTIDOS

PAINEL
DE QUEIJOS

Canastra

canastra real, 12 meses

6 meses

Joãozinho

Claudinho

Roça da Cidade

Queijo do Cláudio

Um leque de aromas, texturas e sabores. Da maciez e suavidade dos queijos mais novos à firmeza
e pungência dos exemplares mais maturados. Confira o caso
canastra real,
6 meses

TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI

N

a edição anterior, o Clube
Paladar foi a Minas Gerais
e mostrou as belezas da
pequena e bucólica São
Roque de Minas, a principal cidade entre as oito que produzem o
famoso queijo Canastra, no coração da
serra de mesmo nome, local da nascente
histórica do rio São Francisco. Agora, trazemos aos leitores uma tábua de diferentes queijos Canastra, de diversos produtores e variados estágios de maturação.
Desde um tenro Canastra de apenas oito
dias até um robusto e complexo Canastra
Real, um queijo exclusivo, com 12 meses
de maturação, aromas e sabores evoluídos que fazem salivar, passando por dois
exemplares considerados exóticos no
contexto do queijo Canastra, com a presença de mofo branco. Trouxemos esses
exemplares de nossa viagem e, de volta a
São Paulo, reunidos na Casa da Travessa
experimentamos diferentes vinhos em
busca das combinações mais saborosas.
Para obter um quilo de queijo Canastra
é necessário entre 10 e 12 litros de leite de
vaca e fermento lácteo natural, tirado do
próprio soro, o famoso "pingo”. Depois de
pronto, o queijo matura durante 22 dias
no mínimo. Os produtores forneceram
amostras de variadas maturações, para o
entendimento da evolução dos sabores ao
longo do tempo e também para encontrar
melhores combinações com os vinhos do
Clube Paladar.
Zé Mário (maturações: 8, 14 e 22 dias)
Com três amostras jovens e poucos dias
de diferença entre elas, elegemos um vinho que se acertou muito bem com os
três queijos.
Cobos Felino Chardonnay 2016 R$ 99
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVA: 100% Chardonnay
ÁLCOOL: 14%

PRODUTOR: Viña Cobos
Com oito meses de barricas de carvalho
americano e francês, este vinho apresenta
uma leve doçura no paladar, equilibrada
pela ótima acidez. Vai bem com risoto de
cogumelos, bobó de camarão, bacalhau com
nata e comida tailandesa, além de queijos.
Capim Canastra (maturação: 14 dias) R$ 79
Bottega Espumante Millesimato Brut
PAÍS: Itália
REGIÃO: Vêneto
UVA: 100% Glera
ÁLCOOL: 11%
PRODUTOR: Bottega
Este prosecco delicioso apresenta notas
cítricas e cremosidade muito boa, com
boa permanência no paladar. Seco, equilibrado e fresco, é ótimo para acompanhar
aperitivos, canapés frios, saladas, manjubinha e sardinha fritas, além de queijos
cremosos.
Capim Canastra (maturação: 45 dias) R$ 89
Reys D Aragon Brut Nature
PAÍS: Espanha
REGIÃO: Calatayud
UVAS: 75% Macabeo e 25% Chardonnay
ÁLCOOL: 11,5%
PRODUTOR: Bodegas Langa
Os aromas frutados iniciais dão lugar a
notas de pão tostado, à medida que o
espumante permanece na taça. Seco e
com notas amanteigadas, é indicado para
acompanhar uma linguiça defumada, linguado na manteiga ou peixe em crosta de
amêndoas grelhado.
Capim Canastra (maturação: 4 meses) R$ 99
Cobos Felino Chardonnay 2016
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVA: 100% Chardonnay
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Viña Cobos
Com oito meses de barricas de carvalho

americano e francês, este vinho apresenta
uma leve doçura no paladar, equilibrada
pela ótima acidez. Vai bem com risoto de
cogumelos, bobó de camarão, bacalhau
com nata e comida tailandesa, além de
queijos.
Roça da Cidade (maturação: 14 dias) R$ 79
Bottega Espumante Millesimato Brut
PAÍS: Itália
REGIÃO: Vêneto
UVA: 100% Glera
ÁLCOOL: 11%
PRODUTOR: Bottega
Este prosecco apresenta notas cítricas
e cremosidade agradável, com boa
permanência na boca. Seco, equilibrado e fresco, é ótimo para acompanhar aperitivos, canapés frios, saladas,
manjubinha e sardinha fritas, além de
queijos cremosos.
Roça da Cidade (maturação: 60 dias) R$ 99
Cobos Felino Chardonnay 2016
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVA: 100% Chardonnay
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Viña Cobos
Com oito meses de barricas de carvalho
americano e francês, este vinho apresenta
uma leve doçura no paladar, equilibrada
pela ótima acidez. Vai bem com risoto de
cogumelos, bobó de camarão, bacalhau
com nata e comida tailandesa, além de
queijos.

A ALTITUDE E O CLIMA
DE SÃO ROQUE DE
MINAS SÃO CRUCIAIS
PARA A MATURAÇÃO
DOS QUEIJOS

Roça da Cidade (maturação: 12 meses) R$ 69
Mazzei Terra di Mazzei 2014
PAÍS: Itália
REGIÃO: Toscana
UVAS: 45% Nero d’Ávola, 35% Sangiovese,
15% Merlot e 5% Alicante
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Mazzei
Frutado, com taninos aveludados e acidez
deliciosa, este vinho é um ótimo parceiro
da mesa. Elegante, de corpo médio, é o
tinto perfeito para o verão. Experimente
com lasanha à bolonhesa e pizza de calabresa. Sirva refrescado.
Queijo do Cláudio
“Canastra do Mofo Branco”
(maturação: 45 dias) R$ 54
Les Fleurines IGP Pays D’OC 2016
PAÍS: França
REGIÃO: Languedoc-Roussillon
UVA: 100% Syrah
ÁLCOOL: 13,5%
PRODUTOR: Château La Negly
Frutado, equilibrado, com taninos macios,
é um bom tinto para se ter à mão nos dias
mais quentes, desde que servido levemente refrescado. Acompanha muito bem
carnes magras grelhadas, filé com molho
de cogumelos e filé au poivre.

4 meses

canastra
real, 3 meses

Guilherme
Ferreira

Capim Canastra
30 dias

8 dias

45 dias

Queijo do Cláudio “Canastra do
Mofo Branco” (maturação: 4 meses) R$ 69
Mazzei Terra di Mazzei 2014
PAÍS: Itália
REGIÃO: Toscana
UVAS: 45% Nero d’Ávola, 35% Sangiovese,
15% Merlot e 5% Alicante
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Mazzei
Frutado, com taninos aveludados e acidez
deliciosa, este vinho é um ótimo parceiro
da mesa. Elegante, de corpo médio, é o
tinto perfeito para o verão. Experimente
com lasanha à bolonhesa e pizza de calabresa. Sirva refrescado.

Zé Mário
18 dias
75 dias

22 dias
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ONDE COMPRAR QUEIJOS CANASTRA EM SÃO PAULO
MESTRE QUEIJEIRO - RUA SIMÃO ÁLVARES, 112, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, (11) 2369-1087 - WWW.MESTREQUEIJEIRO.COM.BR
A QUEIJARIA - RUA ASPICUELTA, 35, VILA MADALENA, SÃO PAULO, SP, (11) 3812-6449 - WWW.AQUEIJARIA.COM.BR

clubepaladar.com.br
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PELO BRASIL

FOTO: LEONARDO FINOTTI

Queijos da
São João das
Três Ovelhas

Visual da Pedra da
Balança, divisa com a
cidade de São Bento
do Sapucaí, SP

Degustação na Oliq Azeites
Pães de fermentação natural no Detrás da Matriz

Luminária de Paulo Bustamante

GONÇALVES

Canelone de água de coco com Ceviche
de Truta, Chip de folha de capoavinha
e Maionese de trapoeiraba

Restaurante Ao Pé da Pedra

Zezé, do Sítio Três Barras

É MINAS, É LOGO ALI
Gonçalves é montanha, roça e destino para quem valoriza a natureza e a pegada orgânica.
Um lugar para desfrutar de alimentação saudável, paz e sossego
TEXTO E FOTOS LUCIANA BARBIERI

Bolinho de Tambaqui, do Juá de Capote
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PELO BRASIL
Maíra Martinez

Fazenda Kalevala

Feira de Orgânicos

Vista da sede da fazenda
Santo Antônio do Bugre (onde
fica o Lagar da Oliq Azeites)

C

om 1.350 metros de altitude, Gonçalves é uma das
cidades mais altas da serra
da Mantiqueira. Os bosques
de araucária, os picos e as
paredes de pedra reforçam a sensação de
altitude. Situada num vale, com inúmeros
córregos, ribeirões e cachoeiras, tem clima úmido e temperatura amena no verão.
Um dos atrativos da cidade são as trilhas para fazer a pé ou em veículos 4X4.
Os passeios a cavalo são muito procurados também, como a cavalgada da Lua
Cheia à Pedra de São Domingos, situada a
2.050 metros de altitude, de onde se tem
uma vista 360 graus da região.
O município preserva tradições culturais que relembram costumes do passado, nas celebrações religiosas, na valorização dos produtos locais e na gastronomia,
com uma comida que vai da mineira de
raiz até a de restaurantes com chefs inventivos e inovadores. Gonçalves tem
uma produção de insumos orgânicos de
destaque, e a cidade tem atraído cada vez
mais turistas. Sabe-se que orgânico é o
alimento livre de insumos artificiais, mas
a agricultura orgânica ou biológica vai
além. Diz respeito ao uso responsável dos
recursos naturais, solo, água, ar e ao desenvolvimento sustentável. Deve ser saudável para o homem e para o ambiente.

18 |

clubepaladar.com.br

Aos sábados de manhã, acontece a feira de orgânicos, com uma boa variedade
de produtos, como vegetais, queijos, pães,
geleias, compotas e cogumelos. Lá conheci Sebastião, o Tiana, que me convidou
para conhecer sua horta.
Tiana explica que, no canteiro de onde se retira a alface, por exemplo, nunca
se planta alface novamente. A rotação
é importante, pois alterna plantas que
utilizam diferentes nutrientes do solo,
melhora a estrutura do terreno e interrompe o ciclo vital dos parasitas ligados a
um determinado cultivo ou de ervas daninhas. Seu método de adubação é curioso:
o galinheiro móvel, uma tela com galinhas
que pode ser deslocada pela plantação. A
cada canteiro que desocupa, as galinhas
entram para comer insetos, ervas invasoras e adubar a terra com suas fezes, um
excelente adubo natural.
No Sítio Três Barras, Zezé, psicóloga
aposentada, encontrou seu refúgio em
Gonçalves. Ela tira do pomar e da horta as matérias-primas de seus produtos:
deliciosas geleias, conservas e temperos,
como o pesto com pinhão, sal com ervas
finas e o açúcar com gengibre, tudo orgânico. O pão de queijo com ora-pro-nobis,
a broa de milho cremosa e seus outros
quitutes típicos mineiros são bastante
procurados.

O caminho para o bairro da Terra Fria
reserva agradáveis surpresas. Uma delas
é a visita à Três Orelhas, a mais nova cervejaria artesanal de Gonçalves. Com uma
bela estrutura, incluindo um bar e um
espaço para eventos, a cervejaria oferece
três tipos de produto, entre elas a Férias
na Roça, com fermentação de goiaba e
jabuticaba. O nome vem do bairro São
Sebastião das Três Orelhas, assim chamado por ser cercado por três pedras, a
Pedra Chanfrada, a Pedra do Forno e a
Pedra do Barnabé.
Três também são as ovelhas que deram
início à criação na Queijaria São João das
Três Ovelhas. Hoje são cerca de 40 e elas
pastam livremente e bebem água de uma
fonte natural. Como engenheira de alimen-

É ÉPOCA DE FLORAÇÃO
DE HORTÊNSIAS,
FLORES QUE DÃO UM
CHARME ESPECIAL
AOS CAMINHOS QUE
CRUZAM ESTA PEQUENA
CIDADE AO SUL DE
MINAS GERAIS

tos, a principal preocupação da proprietária Mariângela é com a qualidade do leite.
“É onde começa a qualidade do queijo”, diz
ela. Mariângela conta que seu principal
desafio foi lidar com a criação das ovelhas,
animais que sempre a fascinou.
Com elevados teores de proteína, lipídios, minerais e vitaminas essenciais, o
leite de ovelha é facilmente digerido por
pessoas intolerantes a lactoses. Na Três
Ovelhas, todo o leite produzido é utilizado
na produção dos queijos, o Serrinha, curado e firme (com pasteurização lenta), e o
Sertão do Cantagalo, de leite cru, curado
e cremoso. Ambos são queijos de sabor
marcante que persistem na boca.
Próximo dali, na Fazenda Kalevala, visitei o ateliê do designer Paulo Bustamante.
Desde 1998, ele se dedica ao trabalho
com bambu, produzindo luminárias e
peças de decoração que encantam pela
originalidade, pelas formas e pelo bom
gosto. Ao lado, Rafael Mifano transforma
troncos mortos de madeira que retira da
natureza em curiosas esculturas. O instrumento que ele utiliza parece contradizer a técnica minuciosa de sua arte: uma
motosserra.
Gonçalves é reduto de “gente da cidade grande” que deixou São Paulo
em busca de qualidade de vida e que
lá desenvolveu um negócio como meio

FOTO: MARINA ARRUDA

Rafael Mifano

Cerâmicas de
Cynthia Gavião

Horta do Tiana

Degustação de queijos
no Detrás da Matriz

Doce de banana roxo,
sorvete de banana e
espuma de capim santo
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BAIXA GASTRONOMIA

PELO BRASIL

ACABOU EM N

PIZZA

Quem não gosta de uma boa pizza?
O Clube Paladar foi a uma acolhedora
pizzaria paulistana e testou alguns vinhos
para os leitores TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI

Ricossa Barbera
D’Asti 2015
PAÍS: Itália
REGIÃO/SUBREGIÃO:

R$ 79

Piemonte /Asti

UVA: 100% Barbera
ÁLCOOL: 13,5%
PRODUTOR: Ricossa

Antica Casa

Queijos da Canastra no
Restaurante Detrás da Matriz

GONÇALVES É REDUTO
DE “GENTE DA
CIDADE GRANDE”
QUE DEIXOU SÃO
PAULO EM BUSCA DE
QUALIDADE DE VIDA
de subsistência. É o caso de Fernanda,
que conheceu Gonçalves há 18 anos, se
apaixonou e começou a pensar em algum
ofício que viabilizasse sua vida na cidade.
Fez diversos cursos até ser presenteada
com uma geleia e ter a ideia de fazer algo
diferente: geleias com especiarias. Assim
surgiu A Senhora das Especiarias que,
além das geleias, faz chutneys, antepastos, conservas e temperos, atendendo ao
mercado gastronômico local e vendendo
aos turistas.
Fernanda participa do Slow Food Mantiqueira, um grupo regional do movimento internacional que procura fomentar a
produção local por meio da articulação
entre os produtores. Também promovem
campanhas para proteger alimentos tradicionais, encorajam os chefs a usar esses
insumos, indicam produtores para participar em eventos internacionais e lutam
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para levar a educação do gosto às escolas.
Entusiastas da valorização de ingredientes locais, os gêmeos Juliano e Fernando Basile, quando crianças, adoravam
se aventurar no meio do mato e explorar.
Trabalharam como ajudantes no restaurante de seu pai, o Le Gourmet Bistrô,
antes de decidirem, aos 14 anos, traçar
seus próprios caminhos. Foram alunos de
Laurent Suaudeau em São Paulo, estagiaram com Alex Atala e, aos 18, voaram para
Espanha onde passaram por restaurantes
de renome como o Sant Pau, de Carme
Ruscalleda, três estrelas Michelin.
De volta ao Brasil, se estabeleceram em
Gonçalves e explorar a mata adquiriu outro sentido: o de identificar e colher plantas nativas, as chamadas PANCs (plantas
alimentícias não convencionais) e trabalhá
-las no seu laboratório: a cozinha. Abriram
o Geminus Gastroart, em que a técnica é
aplicada na elaboração de pratos criativos
e que trazem a essência do produto em
sua forma mais natural, como o Canelone
de Água de Coco com Ceviche de Truta,
Chip de Folha de Capoavinha e Maionese
de Trapoeiraba.
Atualmente à frente do restaurante,
enquanto o irmão prossegue com os
estudos em Barcelona, Juliano oferece
um menu fechado e só aceita visitantes
mediante reserva. “Trabalho apenas com

ingredientes frescos, então preciso de
tempo para colher e preparar”, diz ele, fiel
à filosofia que adotou.
Na linha dos restaurantes que oferecem pratos criativos e de apresentação
caprichada com ingredientes da roça, o
Detrás da Matriz é literalmente um achado. Em ambiente simples e simpático,
Leca elabora comidinhas, sanduíches e
petiscos criativos e, sempre que pode, inclui queijos da Canastra como ingrediente.
Vera e Antônio, doutores em educação,
tinham uma ideia fixa: plantar oliveiras.
Mas tinha de ser num lugar pelo qual se
apaixonassem, e tudo ali haveria de trazer
sentido à nova empreitada. Com muito
custo, acharam a Fazenda Antônio do Bugre, entre as serras da Bocaina e do Cantagalo, em São Bento do Sapucaí. Junto
com Cristina, que já plantava oliveiras em
sua fazenda próxima, fundaram a Oliq
Azeites. Arbequina, Arbosana, Grappolo,
Maria da Fé e Koroneiki são as variedades de azeitonas lá plantadas que, assim
como as variedades de uvas, resultam
em azeites distintos. E uma interessante
novidade, o azeite de abacate, delicioso,
saudável e de sabor marcante, produzido
na entressafra das oliveiras.
Os três sócios fazem parte da mesma
safra, a de produtores admiráveis que
abdicaram do conforto e das facilidades

Um tinto para beber jovem,
de grande frescor e aromas
de frutas vermelhas, como
cereja, amora e um toque
de especiarias. No paladar, é
frutado, leve e com taninos
ligeiros. Combina com pizza
margherita (bem como com
a de cogumelos), assim como
harmoniza bem com queijos
maturados, risotos e carnes
magras na brasa.

da vida urbana para extrair da terra, com
carinho e dedicação, aquilo que ela está
disposta a dar. E, de nossa visita, restou
saudade e a certeza de que há muito mais
a explorar em Gonçalves.

Info & By Yourself
Onde ficar
Pousada Casa Campestre
www.casacampestre.tur.br
Romântico e acolhedor, apenas três chalés
em meio a um bosque de araucárias.
Onde Comer
Geminus e Juá de Capote
Espaço Le Gourmet, (35) 99977-0306
Detrás da Matriz
Centro, (35) 99710-9872
Para visitar
Queijaria São João das Três Ovelhas
www.tresovelhas.com.br
A Senhora das Especiarias
www.asenhoradasespeciarias.com.br
Sítio Três Barras
www.sitiotresbarras.com.br
Artesãos
Paulo Bustamante, designer de bambus
www.abambuzeria.com.br
Rafa Mifano, esculturas com motosserra
www.rafaelmifano.com
Cynthia Gavião
Em suas cerâmicas, ela mistura argila com
papel machê
www.papegilla.blogspot.com
Dona Rosinha
Pinta quadros com terra
Serra dos Remédios / (35) 99813-6089

San Marzano Il Pumo
Primitivo Salento IGP 2015
R$ 73
PAÍS: Itália
REGIÃO/SUB-REGIÃO: Puglia/

Salento

UVA: 100% Primitivo
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: San Marzano

Um tinto leve, delicado, de
ótimo frescor e coloração rubi.
Aromas de frutas vermelhas,
como cereja e um toque de
ameixa. No paladar, repete-se
seu caráter frutado, com nuance
discreto de chocolate e figo.
Perfeito para acompanhar
uma pizza de queijo e
cogumelos, carnes vermelhas
magras, como assado de tira,
variados cortes para churrasco,
cheeseburguers e petiscos.

ão se sabe com exatidão
onde e como surgiu o ancestral da pizza como a
conhecemos, uma vez que
é impossível estabelecer
em que momento da história da humanidade se começou a adicionar algum
ingrediente sobre uma massa qualquer
que ia ao forno. Porém, há quem afirme que tudo começou no antigo Egito.
Historiadores acreditam que foram eles
os primeiros a adicionar água à farinha.
Há os que veem a Grécia antiga como
local de seu surgimento. Os gregos assavam sobre tijolos quentes massas arredondadas à base de farinha de trigo
e grão-de-bico. Muito antes de existir
a Itália, babilônios e hebreus assavam
pães em fornos rústicos há mais de 5.000
anos. Os fenícios tinham o hábito de cobrir seus pães com cebola e carne, e as
cruzadas levaram esse hábito à Europa.
Teria sido o porto de Nápoles a porta de
entrada da Piscea, como era chamada na
época. Rapidamente os napolitanos (que
já existiam antes dos “italianos”), deram
um up na pizza e a tornaram algo parecido com a que conhecemos hoje.
Voltando aos dias de hoje, o Clube
Paladar foi à pequena pizzaria Rosso

MASSA FINA, MÉDIA
OU GROSSA, COM
MAIS OU COM
MENOS COBERTURA,
TRADICIONAL OU
COM COBERTURAS
MODERNOSAS, PIZZA É
UMA PAIXÃO PAULISTANA
Pomodoro, no Itaim Bibi (zona oeste de
São Paulo), onde foram testados alguns
vinhos com duas deliciosas pizzas tradicionais. Nesse teste, o mais importante
é que seja divertido, sem rigores e ideias
pré-estabelecidas. Optamos por pizzas de
coberturas simples, sem complicações ou
ingredientes pouco usuais. Como sempre,
nos mantivemos na seara de vinhos despretensiosos, de estrutura simples e baixo custo. Experimentamos dois brancos
e dois tintos com dois sabores de pizza:
margherita e de cogumelos. A margherita
combinou muito bem com um vinho de
Barbera, do Piemonte, um tinto leve e de
estrutura simples. A versão de cogumelos
foi muito bem com outro tinto, também
italiano, porém do sul do país, um Primitivo de Salento, com aquele discreto
adocicado, por conta do açúcar residual
frequentemente presente nos tintos elaborados com essa variedade tinta típica
do sul da Itália.
PIZZARIA ROSSOPOMODORO
Rua Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, (11) 3073-1544

SÃO PAULO TEM DEZENAS DE PIZZARIAS EXCELENTES. ALÉM DA ROSSOPOMODORO, DESTACAMOS OUTRAS TRÊS DE PRIMEIRA PARA OS
LEITORES: PIZZARIA VERIDIANA - RUA DONA VERIDIANA, 661, (11) 3120-5050 – WWW.VERIDIANA.COM.BR • CANTINA NELLOS – RUA ANTÔNIO
BICUDO, 97, (11) 3082 4365 - WWW.NELLOS.COM.BR • JULLIA PIZZA BAR – R. FRANCISCA JÚLIA, 465, (11) 2959 5077 – WWW.JULLIA.COM.BR
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CLUBE PALADAR

AS VINÍCOLAS QUE VALEM

UM OSCAR
Tendência no mundo dos vinhos, é cada vez maior o número de celebridades que
tornam-se proprietárias de vinícolas

N

ão é um fenômeno apenas recente. Embora essa
tendência chame mais
atenção nos tempos da
internet, na Grécia antiga
e nos tempos de Roma antiga filósofos
famosos, escritores, autores, políticos e
generais frequentemente possuíam vinhedos para seu uso e consumo pessoais.
Na atualidade, celebridades acumulam
riqueza suficiente para adquirirem caríssimos vinhedos e vinícolas. Essa é uma das
verdades por trás dessa paixão.
Possuir essas propriedades, como em
qualquer outro business, pode oferecer
benefícios fiscais em alguns países. Em
outros casos, pode ser entusiasmo e encarado como um desafio em termos de
negócio, mas pode ser simplesmente uma
questão de poder ter. Não podemos negar,
porém, o forte fator mercadológico envolvido: glamour e sofisticação.
Citamos o exemplo da família de produtores de vinho Perrin que fizeram uma
parceria em 2013 com o ex-casal Brad Pitt
e Angelina Jolie, para o lançamento de seu
vinho rosé, o Miraval.
Celebridades que decidem ter a sua
marca própria fazem questão de produzir
um vinho de qualidade para proteger e
prestigiar seu nome, e conseguem realmente obter produtos de excelência com
uma equipe de enólogos e agrônomos
competentes. Em contrapartida, o outro
lado da moeda é que, com o crescimento
dessa tendência, esses vinhos produzidos
e “marketeados” como vinhos de celebridades custam em média 30% a mais por
garrafa. É o preço da fama – neste caso,
pago pelo consumidor.
Embora os casos mais vistosos sejam
mais ou menos atuais, como o citado rosé

“MINHAS MÃOS, ALÉM
DE TRABALHAR COM
A MODA E COM OS
TECIDOS, TAMBÉM
TRABALHAM A TERRA.
É A MESMA PAIXÃO”
RENZO ROSSO,
PROPRIETÁRIO
DA DIESEL
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Miraval do ex-casal Pitt-Jolie, algumas personalidades têm produzido e vendido seus
vinhos há mais de 30 anos. É o caso do
ator Gérard Depardieu e do diretor Francis Ford Coppola. Embora tais iniciativas
tenham lhes custado milhões de dólares
em investimentos, eles desenvolveram
e prosperaram em seus negócios, com a
vantagem de alavancagem inicial da fama.
Coppola já era um enófilo quando teve,
inicialmente, a intenção de adquirir uma
casa para as férias de verão no Vale de
Napa (Califórnia), onde imaginou produzir
vinhos apenas para sua família e seus amigos. Em vez disso, ele acabou adquirindo
uma propriedade de 670 hectares com
vinhedos em Inglenook, uma das melhores
localizações da região e com uma história
fascinante de produção de vinhos. Nos
últimos 40 anos, Coppola investiu mais de
45 milhões de dólares, fazendo com que
Inglenook se tornasse uma vinícola famosa, produzindo um dos melhores vinhos
com a marca Coppola.
Depardieu, por sua vez, além do sucesso
de seus vinhos, é um apaixonado por eles.
Ele mesmo se descreve como um “vigneron”, produtor de vinhos, no seu passaporte francês. O ator adquiriu seu primeiro
vinhedo em 1979, na célebre sub-região de
Nuits-Saint-Georges, na Borgonha. Seus
demais vinhedos estão localizados, desde
a França, Espanha, até Itália e Argentina.
Seu business é muito lucrativo e, além
disso, em 2001, Depardieu colaborou em
parceria com o produtor de vinhos Bernard Magrez na criação e no desenvolvimento de outros vinhos com a marca que
leva seu nome. Ele mesmo cita: “O vinho
tem uma alma. Se trata de amizade e compartilhar simples prazeres. Eu posso estar
feliz com pouco na terra, mas tenho que
ter uma taça de vinho bem cheia”.
Além do glamour e dos cenários luxuosos do vinho, investir no setor tem se
tornado um ramo para quem deseja se
aposentar. Um negócio para sonhadores.
Isso porque o preço das terras e dos vinhedos tem se valorizado substancialmente
em várias regiões da França, da Itália e de
muitos outros países.
Mas nem todas as celebridades encaram esse investimento do ponto de vista
de negócio. Em 2008, o jogador de futebol
David Beckham adquiriu um vinhedo na
Califórnia e presenteou sua esposa Victoria. Ela, por sua vez, criou seu próprio

vinho, com o qual ocasionalmente presenteia sua família e seus amigos. O também
ator Antonio Banderas sempre quis ser
proprietário de um vinhedo em Napa, mas,
mesmo tentando adquirir um, não conseguiu por vários anos. Imediatamente
após ter visitado seu país natal, a Espanha,
na cidade de Anta, ele percebeu grande
potencial naquelas terras e se apaixonou
pelo lugar. Foi ali que adquiriu e iniciou a
produção de seus vinhos na vinícola Bodega Anta Banderas.
Aqui na Itália, pude conhecer, visitar e
degustar pessoalmente em duas vinícolas
de propriedade de celebridades. Uma delas é a vinícola do músico Sting, na Toscana, a maravilhosa Tenuta del Palagio com
seus 100 hectares e 80% de produção
de vinhos denominados Chianti Classico.
Sting e sua esposa, Trudy, adquiriram a
propriedade em 1999, após se apaixonarem pelo lugar. Lá, estabeleceram sua
residência de verão e, posteriormente,
iniciaram a produção de vinhos, azeites e
mel. Em 2016, seu vinho Sister Moon fez
parte da lista dos 101 melhores vinhos
classificados pela revista Wine Spectator,
no evento Opera Wine de Verona.
Não menos prestigiosa é a vinícola de
propriedade de Renzo Rosso, famoso no
mundo da moda por sua marca, a Diesel,
mas que hoje em dia é uma entre outras
marcas de seu império. Rosso adquiriu a
Diesel Farm em 1993, com 100 hectares,
nas colinas de Marostica, praticamente na
terra de sua origem, no Vêneto. Ele define
sua decisão desta forma: “Na minha vida,
sempre cultivei várias paixões, sonhos e
desejos, e jamais esqueci a terra, a minha
terra. Quando estou em meus vinhedos
e oliveiras, volto no tempo, o tempo da
minha infância e aquilo que meu pai me
ensinou. Minhas mãos, além de trabalhar
com os tecidos (moda), trabalham com a
terra. É a mesma paixão”. A Diesel Farm
produz apenas 13 mil garrafas anuais, suficiente para expressar sua paixão e vontade de investir na terra. Certamente, além
de paixão, Renzo tem o business na sua
genética.
Paixão, hobby, glamour ou negócios...
Sejamos sinceros: nada mal encontrar celebridades prestigiando, incentivando e
investindo no mágico mundo do vinho!
Afinal, se trata também do belo, da arte e
do prazer. Cheers e até a próxima!

PATRICIA KOZMANN
Brasileira radicada em Verona, é consultora
de viagens e eventos exclusivos na Itália.
Envolvida com atividades no mundo da
hospitalidade e turismo, vinho e gastronomia
italianos, compartilha suas descobertas aqui
com seus leitores. www.kozmann.com
www.veronalovetours.com

SELEÇÃO DO MÊS
A equipe do Esther Rooftop
recebeu os degustadores
do Clube Paladar para
esta seleção. A charmosa
casa, que pertence ao
chef e apresentador de TV
francês Olivier Anquier, fica
na cobertura do edifício
Esther, no centro da capital
paulista. O lugar é ideal
para uma happy hour com
amigos, onde se pode
provar os diferentes pratos
do cardápio, executados
pelo chef francês Benoit
Mathurin. Os nomes dos
pratos são inspiradores,
como se pode ver nas
receitas a seguir.
FOTOS JOHNNY MAZZILLI

BENOIT
MATHURIN,
chef do Esther
Rooftop

Equipe de degustadores do
Clube Paladar: Ana Maria Savoia
da Veiga, André Logaldi, Bruno
Taddeuci, Daniella Romano,
Johnny Mazzilli, Marcelo Soares,
Marcelo Yabiku e Solange Souza

clubepaladar.com.br
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SUPER PALADAR

UM VERSÁTIL CHARDONNAY CHILENO E UM PINOT NOIR DA PATAGÔNIA ARGENTINA COMPÕEM ESTA SELEÇÃO

VIÑA ERRÁZURIS

BODEGA HUMBERTO CANALE

Fundada em 1870 por Don Maximiano Errázuris, esta vinícola é comandada
por um dos ícones da viticultura chilena, o produtor Eduardo Chadwick,
sexta geração da família, que conta com o premiado enólogo Francisco
Baettig. As diferentes linhas do portfólio incluem desde ícones como o
Seña até os vinhos para o dia a dia, como este Chardonnay, cujo rótulo traz
o ano de fundação da vinícola. O Errázuris 1870 Reserva Chardonnay 2016
tem uma breve passagem por madeira, o que agregou ao vinho a excelente
estrutura e a boa persistência final. Apesar de ser seco, passa a sensação
de um certo dulçor, o que faz dele o vinho ideal para comidas asiáticas.
Combinou perfeitamente tanto com o bolinho de siri, como com a sardinha
e o risoto de tomate com molho pesto.

Localizada em Río Negro, na Patagônia argentina, a vinícola é comandada
pela quarta geração da família e tem mais de cem anos de história. Foi
uma das pioneiras nessa região fria, ideal para a produção de uvas brancas
e da tinta Pinot Noir, além de gerar vinhos de Malbec, Cabernet Franc,
Merlot e Cabernet Sauvignon marcados pelo frescor. Com aromas de
frutas vermelhas, como morango, o Humberto Canale Estate Pinot Noir
2015 tem uma acidez fantástica na boca, com um final agradável que faz
salivar. O frescor do vinho fez com que ficasse excelente com o tutano
(Seiva do Osso), num equilíbrio perfeito entre acidez e gordura, além do
lado defumado do vinho e do prato. Acompanhou bem a bochecha de porco
servida com nhoque de mandioquinha.
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• Sal e pimenta-do-reino a gosto
Finalização
• 1 maçã verde
Preparo
1. Sopa: descasque as cenouras, as cebolas e
os dentes de alho e pique. Refogue no azeite
sem dourar. Coloque a água e cozinhe com
as folhas de kafir. Quando estiver cozido,
bata os legumes com um pouco do caldo
do cozimento e o leite de coco. Tempere e
reserve. 2. Bolinho de siri: misture a farinha,
o fermento e a gema do ovo com um pouco
de água para obter uma massa uniforme.
Acrescente as cebolas, o alho, a salsinha e
o limão. Bata a clara em neve e adicione à
receita. Deixe descansar por 1 hora. Faça os
bolinhos com uma colher e frite.
3. Montagem: monte o prato com os bolinhos
e duas fatias fininhas de maçã verde. Decore
com brotos de coentro, acrescente a sopa e
sirva.lagostins e a gremolata.

Errázuris 1870 Reserva
Chardonnay 2016
PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale Central
UVAS: 100% Chardonnay
ÁLCOOL: 13,5%
PRODUTOR: Errázuris

Um vinho fácil de gostar, com
bom corpo e frescor, o que
o torna bastante versátil.
Combina com carnes brancas,
massas com molhos leves,
peixes, mariscos e frutos do
mar, além de pratos da cozinha
tailandesa.

ESTE SABOROSO TUTANO
PEDE UM VINHO QUE
TENHA FRESCOR, COMO
ESTE PINOT
NOIR ARGENTINO

JOHNNY MAZZILLI

CADÊ O SIRI?

Rendimento 10 porções
Ingredientes
Sopa
• 1 kg de cenoura
• 1 cebola picada
• 4 dentes de alho
• Água
• 250 ml leite de coco
• 10 folhas de limão kafir
• Azeite
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
Bolinho de siri
• 250 g de siri
• 120 g de farinha de trigo
• 1 colher de fermento
• 1 ovo (gema e clara separada)
• 100 g de salsinha picada
• ½ cebola roxa picada
• 1 pimenta-dedo-de moça picada
• 4 dentes de alho picados
• ½ limão (suco e raspas)

ESTE CHARDONNAY
CHILENO FEZ UMA
ÓTIMA PARCERIA COM A
INUSITADA RECEITA DE
SIRI DO ESTHER ROOFTOP

REPROD
UÇÃO IN
STAGRAM

STAGRAM
UÇÃO IN
REPROD

JOHNNY MAZZILLI

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

HUMBERTO
CANALE
ESTATE PINOT
NOIR 2015

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ERRÁZURIS
1870 RESERVA
CHARDONNAY
2016

SEIVA DO OSSO

Rendimento 10 porções
Ingredientes
• 10 canoas de 250 g/300 g tutano
Crosta de cogumelos
• 500 g de cogumelos salteados
• 100 ml de pesto de salsinha
• 150 g de farinha Panko
• 150 g de avelãs picadas
• 5 g de sal
• 250 ml de molho roti
• Sal de Guérande
Pesto de salsinha
• 100 ml de azeite de oliva
• 100 g de salsinha
• 20 g de alho picado
• Sal a gosto

Preparo
1. Cozinhe as canoas no forno a 120°C
durante 25 minutos e resfrie. 2. Pesto:
bata tudo no processador de alimentos
até que fique com uma textura bem lisa.
3. Crosta de cogumelos: pique os
cogumelos e junte a farinha panko,
o pesto de salsinha, o sal e as avelãs.
Misture bem até obter uma mistura
homogênea. Coloque a crosta na superfície
do tutano e leve ao forno por 10 minutos.
Acrescente o molho roti por cima
da crosta e leve novamente ao forno
por 1 minuto. Coloque o tutano em uma
cama de sal e sirva.

Humberto Canale Estate
Pinot Noir 2015
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Patagônia
UVA: 100% Pinot Noir
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Humberto Canale

Com passagem de 12 meses
por barricas, é um vinho que
pode ser bebido agora ou
guardado por alguns anos. Pode
ser servido com um suculento
magret de pato, com costeletas
de cordeiro ou com massas com
ragu de carne.

clubepaladar.com.br
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PARA ESTA SELEÇÃO, UM BELO ROSÉ DO DOURO E UM CORTE DE MALBEC-PINOT NOIR DA ARGENTINA

VAN ZELLERS & CO.

BARBARIANS

Nome tradicional da viticultura portuguesa, a família Van Zeller tem uma
história que remonta a 1780, como exportadora de vinho do Porto. A
empresa foi vendida em meados do século 19, mas a família a readquiriu,
incorporando a Quinta do Noval. Em 1993, a Van Zellers & Co. foi vendida
pela família junto com a Quinta do Noval. Em 2006, o enólogo e produtor
Cristiano Van Zeller comprou novamente a companhia e as suas marcas,
sendo hoje o único proprietário. A Van Zellers & Co. produz vinhos no
Douro e no Alentejo. Com uma coloração muito bonita, o Van Zellers
Douro DOC Rosé 2014 apresenta aromas e sabores mesclados refletindo a
combinação diversa de uvas locais. Acompanha pratos de peixes e frutos
do mar e foi muito bem com a sardinha recheada de castanha.

A vinícola, cujo nome é inspirado em um clube de rúgbi fundado em 1890,
pertence a um grupo de produtores independentes que compartilham da
mesma paixão e filosofia, a busca pela perfeita expressão de cada terroir.
Embora cada vinícola tenha um estilo próprio, todas têm em comum o
cultivo de uvas de forma sustentável e o mais natural possível, respeitando
o ambiente e as comunidades locais. O Ji Ji Ji Malbec Pinot Noir 2016 é
um corte de Malbec e Pinot Noir, fruto do projeto de Gerardo Michelini
(El Outro) e sua mulher, a enóloga Andrea Mufatto. As uvas vêm todas de
Gualtallary e isso é perceptível pelas notas florais, de frutas vermelhas
frescas e de cinzas frias. Na boca, os taninos são tensos, a acidez vibrante e
o final suculento e persistente.

JI JI JI
MALBEC PINOT
NOIR 2016

JOHNNY MAZZILLI

ALMOFADAS DE SARDINHAS

Rendimento 10 porções
Ingredientes
• 20 sardinhas abertas sem espinhas e sem
cabeças
Recheio
• 120 g de pão seco
• 40 g de castanha de caju
• ½ pimenta-dedo-de-moça
• 20 ml de pesto de salsinha
• 50 g de manjericão
50 g de coentro
• 1 g de sal
• Vinagrete
• 10 cl de azeite de oliva
• 50 g de azeitona
• 50 g de alcaparra
Salada de ervas
• 40 g ciboulette
• 40 g manjericão roxo
• 40 g manjericão normal
• 40 g salsinha
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• 40 g hortelã
• 40 g coentro
• 30 fatias fininhas de rabanete, beterraba e
daikon
• 15 tomates cereja
• 1 limão-siciliano
Preparo
1. Sardinhas: misture todos os ingredientes,
coloque um pouco do recheio na sardinha
aberta e feche. Asse no forno a 180°C durante
7-8 minutos, com um pouco de azeite. 2.
Vinagrete: pique as azeitonas e as alcaparras
e misture com o azeite. 3. Montagem: coloque
duas sardinhas no prato, uma colher de
vinagrete, a salada de ervas temperada com
azeite e vinagre tinto. Raspe o limão por cima
do prato e coloque um pouco de suco do
limão. Termine a montagem com três fatias de
rabanete, beterraba e daikon e três metades
do tomate cereja.

Van Zellers Douro DOC
Rosé 2014
PAÍS: Portugal
REGIÃO: Douro
UVA: Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz,
Tinta Francisca, Sousão, Tinta
Amarela, Tinta Barroca, Rufete
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Van Zellers

Um vinho fresco, frutado,
alegre, com boa concentração
de aromas, bem equilibrado e
com boa acidez. Boa parceria
para pratos da cozinha japonesa,
para paella e aperitivos, como
canapés de salmão.

JOHNNY MAZZILLI

O ROSÉ É UMA ÓTIMA
ALTERNATIVA DE
HARMONIZAÇÃO, ALÉM
DE SER UM VINHO
ATRAENTE E SEDUTOR
POR NATUREZA
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VAN ZELLERS
DOURO DOC
ROSÉ 2014

TORRE DE BOCHECHA DE PORCO E NHOQUES DE MANDIOQUINHA

Rendimento 10 porções
Ingredientes
• 3 kg de bochechas de porco
• 2 cebolas brancas
• 1 cenoura em cubo
• 6 dentes de alho
• 3 ramos de alecrim
• 20 cl de mel
• 1 litro de molho roti
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
Nhoque de mandioquinha
(para 1,5 kg de nhoque)
• 1 kg de mandioquinha
• 30 g de manteiga
• 100 g de queijo parmesão
• 20 g de sal
• 50 g de gema de ovo
• 300 g de farinha
• 5 cl de creme de leite
• Pimenta-do-reino a gosto

Preparo
1. Bochecha: sele as bochechas na chapa.
Em um caldeirão, refogue as cebolas, o
tomilho e os dentes de alho. Acrescente as

bochechas, o mel e o molho roti. Coloque
água até atingir 1 centímetro acima da carne
e cozinhe até que comece a desmanchar.
Retire as bochechas e reduza o molho.
Caso seja necessário, acerte o tempero.
Desfie a bochecha e coloque numa folha
de filme plástico transparente no formato
cilíndrico de 7 cm-8 cm de largura. Deixe
esfriar e corte em fatias de 170 g cada uma.
2. Asse as mandioquinhas a 200°C até
ficarem cozidas. Tire a polpa e acrescente o
parmesão e a manteiga e deixe resfriar. Em
seguida, coloque as gemas de ovos, o sal e a
pimenta até obter uma massa lisa. Finalize
com a farinha de trigo sempre mexendo
delicadamente. Enrole em formato de tiras e
corte. Cozinhe o nhoque em água fervente,
depois frite na frigideira com creme de leite
e um pouco de parmesão. 3. Montagem
do prato: coloque as bochechas em um
prato fundo e cubra com o molho da carne,
acrescente ao redor os nhoques junto com o
creme de leite. Acrescente raspas de limãosiciliano por cima e coloque algumas folhas
de rúcula selvagem e avelãs (caso queira).

ESTE VINHO FRUTADO
E FRESCO FICOU MUITO
GOSTOSO COM A
DELICIOSA BOCHECHA
DE PORCO DO ESTHER
ROOFTOP

Ji Ji Ji Malbec
Pinot Noir 2016
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVAS: Malbec e Pinot Noir
ÁLCOOL: 12%
PRODUTOR: Barbarians

Vinho de estilo mais jovem,
em que prevalecem as frutas
frescas e notas minerais.
Com acidez equilibrada e final
frutado, é um bom parceiro
da mesa. Experimente com
carnes vermelhas, aves de
caça e carne suína.

clubepaladar.com.br
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PARA ESTA SELEÇÃO, UM DELICIOSO SYRAH ARGENTINO E UM BORDEAUX DE GRANDE TIPICIDADE

ESCORIHUELA GASCÓN

CHÂTEAU LA DILIGENTE

A história da vinícola remonta a 1880, quando o espanhol Miguel Escorihuela
Gascón foi para a Argentina. Depois de um breve período na capital, decidiu
apostar na viticultura, fundando a empresa em 1884, quando adquiriu 17
hectares em Mendoza. Em 1993, a Escorihuela Gascón passou para as mãos
de investidores, sendo presidida por Ernesto Catena, filho do renomado
produtor argentino Nicolás Catena. É uma das vinícolas argentinas mais
visitadas, pela beleza do prédio original, que abriga o restaurante 1884
comandado pelo chef argentino Francis Mallman, e pela qualidade de seus
vinhos. O Escorihuela Pequeñas Producciones Syrah 2014 apresenta boa
complexidade, com frutas negras em compota, alcaçuz, notas de balsâmico e
defumados. Com final longo e mineral, acompanha muitos pratos à base de
carnes com molhos de barbecue ou com ervas mais picantes.

O château tem uma história que remonta ao ano 1650, em Saint-Émilion,
Bordeaux. É comandado atualmente por François Lurton, quinta geração
dessa família que tem uma longa tradição na França, além de produzir
vinhos na Espanha, na Argentina e em Portugal. O Château La Diligente
2012 é um Bordeaux clássico, excelente para quem quiser conhecer a
tipicidade da região da margem direita do rio Gironde. Apresenta aroma
e sabor bem característicos (frutas silvestres e couro) do corte dessa
sub-região, que envolve em sua maioria a Merlot e a Cabernet Franc. Com
acidez característica e taninos presentes na boca e no final, ficou muito
bom com a maminha de angus com purê de abóbora, além de combinar
muito bem com a bochecha e com o tutano do Esther Rooftop.

CHÂTEAU
LA DILIGENTE
2012
SHUTTERSTOCK
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ESCORIHUELA
PEQUEÑAS
PRODUCCIONES
SYRAH 2014

JOHNNY MAZZILLI

ALCATRA COM PURÊ DE ABÓBORA, CEBOLA ROXA CARAMELIZADA
E MOLHO DE VINHO TINTO REDUZIDO

RISOTTO À LA ONDA

Rendimento 10 porções
Ingredientes
Risoto
• 750 g de arroz arbóreo
• 200 ml de vinho branco
• 2 cebolas picadas
• 5 ramos de tomilho
• 100 ml de azeite de oliva
• 1 litro de caldo básico de legumes
• 500 ml de molho de tomate
• 150 g de manteiga
• 200 g de parmesão
Tomate confitado
• 30 de tomates cereja
• 100 ml de azeite
• 3 dentes de alho
• 1 ramo de alecrim
Pesto de rúcula
• 200 ml de azeite de oliva
• 100 g de rúcula
• 20 g de alho picado
• Sal a gosto
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Preparo
1. Pesto de rúcula: bata tudo no processador
para obter um pesto bem liso. 2. Risoto:
refogue no azeite as cebolas com o tomilho.
Coloque o arroz e misture com as cebolas até
ficar translúcido. Acrescente o vinho branco
e cozinhe mais um pouco até que fique al
dente. Coloque o arroz pré-cozido numa
panela com um pouco de caldo de legumes e
o molho de tomate. Cozinhe até ficar al dente,
acrescentando o caldo de legumes
até cozinhar, se necessário. Insira no final
a manteiga e o parmesão e tempere.
3. Tomates confitados: coloque no forno
a 160°C os tomates com azeite, alecrim
e os dentes de alho, durante 10 minutos.
4. Finalização: monte o risoto num
prato fundo e coloque por cima folhas
de rúcula, os tomates confitados algumas
gotas do pesto de rúcula e um pouco de
amêndoas e alcaparras (assadas no forno
a 90°C durante 1h15).

O RISOTO DE TOMATES
E ERVAS REALÇOU O LADO
BALSÂMICO DO VINHO,
CRIANDO UMA AGRADÁVEL
COMBINAÇÃO

Escorihuela Pequeñas
Producciones Syrah 2014
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVA: 100% Syrah
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Bodegas

Escorihuela Gascón

Com dez meses em barricas de
carvalho francês, é um vinho
suculento, com taninos e álcool
equilibrados. Acompanha bem
pernil de cordeiro assado,
costela assada servida com
molho balsâmico e maminha de
angus com purê de abóbora.

Rendimento 10 porções
Ingredientes
• 10 pedaços de alcatra de 180 g/200 g
• Óleo
• 50 g manteiga
Purê de abóbora
• 2 ½ abóboras japonesas
• 250ml de creme de leite
• 5 g de noz moscada
• 100 g manteiga
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
Pedaços de abóbora e cebola
• ½ abóbora japonesa
• 100 ml de azeite
• 5 ramos de tomilho
• 3 dentes de alho
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 2½ cebolas
• Óleo
• 100 g de manteiga
Molho
• ½ cebola
• 250 ml de vinho tinto
• 1 anis-estrelado
• 2 cravos-da-índia
• 10 grãos de pimenta preta
• 25 cl de molho roti
• 100 g de manteiga

• 10 chips de abóbora

Preparo
1. Sele a alcatra na frigideira com o óleo
e a manteiga. 2. Purê de Abóbora: corte
as abóboras em duas partes e elimine as
sementes. Enrole-as em papel-alumínio e
asse no forno a 180°C, durante 1 hora ou até
o cozimento total. Tire a polpa da abóbora
com uma colher e bata com o creme de leite,
a manteiga e a noz-moscada. 3. Pedaços
abóbora e cebola: corte a abóbora em pedaços
de 100 g e coloque numa bandeja com o azeite,
os dentes de alho e o tomilho. Cubra com uma
folha de papel-alumínio e asse a 180°C durante
30 minutos. Corte as cebolas em quatro
pedaços (2½ cebolas/10 quartos). Esquente o
óleo em uma frigideira, coloque a manteiga e
doure bem as cebolas. Tempere, coloque em
uma bandeja e leve ao forno a 180°C por 10
minutos. 4. Molho: pique a cebola e refogue
na manteiga com os grãos de pimentas preta,
o cravo-da-índia e o anis-estrelado. Coloque o
vinho tinto e deixe reduzir. Acrescente o molho
roti e reduza até a consistência. Adicione a
manteiga, tempere e coe. 5. Sirva a carne sobre
o purê de abóbora e finalize com o molho, as
fatias e abóbora e as cebolas.

ESTE BORDEAUX CLÁSSICO
FICOU AINDA MELHOR
ACOMPANHADO DOS
PRATOS DE CARNE
PREPARADOS
PARA ESTA SELEÇÃO

Château La
Diligente 2012
PAÍS: França
REGIÃO: Bordeaux
UVA: 75% Merlot, 20%
Cabernet Franc e 5% Cabernet
Sauvignon
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Família Lurton

Com a boa tipicidade de
Bordeaux, é um vinho floral,
mineral, elegante, com notas de
cerejas maduras, alcaçuz, cedro
e giz. Final longo e elegante. Boa
companhia para magret e risoto
de pato, além de rosbife.

ESTHER ROOFTOP - RUA BASÍLIO DA GAMA, 29, REPÚBLICA, SÃO PAULO, SP, (11) 3256-1009
clubepaladar.com.br
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ENTREVISTA

N

um momento em que a pequena cidade de São Roque
de Minas atravessava seu
período mais difícil, marcada por forte estagnação
econômica e praticamente condenada ao
desaparecimento, Joãozinho capitaneou
um grupo de 22 produtores rurais e lançou a Saromcred, a São Roque de Minas
Crédito, uma cooperativa que funciona
como um banco, cujo objetivo é atender
a população, os pequenos produtores,
fomentar produção e investir na educação
infantil na cidade. Deu tão certo que hoje
a entidade atende em outros sete municípios, onde desempenha importantíssimo
papel socioeconômico.
Joãozinho é proprietário da Roça da
Cidade, a marca com a qual comercializa
seus excelentes queijos da Canastra. Dono de uma memória ciclópica, em quase
três horas de conversa ele discorreu sobre fatos históricos, deu nomes, citou
leis, suas datas de promulgação e traçou
uma extensa linha do tempo desde o
período Neolítico até os dias de hoje,
com uma profusão de informações interessantes. Se fôssemos publicar toda
a conversa que tivemos, seriam necessárias duas dezenas de páginas. Então,
resumimos aqui os pontos principais do
nosso bate-papo.

Joãozinho
Eloquente e didático, expansivo
e inquieto. João Carlos Leite, o
Joãozinho da Canastra, é mais
do que um dedicado produtor
e defensor dos queijos de leite
cru brasileiros
TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI
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CARLOS
LEITE

(JOÃOZINHO
DA CANASTRA)

Dá para saber quando o homem começou
a produzir queijos?
Vamos começar analisando o período Neolítico, entre 8.000 e 10 mil anos atrás.
O homem descobriu o processo fermentativo observando restos de frutas e outros alimentos descartados azedarem,
vendo o leite coagular. Antigamente, em
diferentes civilizações, principalmente no
Oriente Médio e na Ásia, a água e o leite
eram armazenados em cantis feitos de
estômagos de animais, chamados odres.
Tais tecidos de mamíferos têm, em sua
superfície, enzimas coagulantes. Então, o
homem viu o leite ali armazenado talhar
e percebeu que tinha gosto bom. Ainda
não se sabia o motivo da coagulação, mas
aprendeu-se que, posto nesse recipiente,
o leite se transformava em uma substância espessa, cremosa e ácida, e que
durava mais. E observou também que,
se essa massa fosse deixada para secar,
ela endurecia, adquiria ainda mais sabor
e durava muito mais tempo. É aceito que
assim tenha sido, em linhas gerais, o começo dos queijos no mundo.
Isso obviamente não se passou de uma
hora para a outra.
Tudo foi fruto de muitos anos de observação e de experiências rudimentares. O
homem também percebeu que em uma
época havia leite, mas em outras não. Desde aqueles tempos, o leite era considerado
um alimento essencial. Surgiu, então, a
necessidade de armazenar o leite, assim
como foi preciso desenvolver algum processo para preservar alimentos cárneos,
para que pudessem ser consumidos em

períodos de frio, nas entressafras e para
levar nas guerras. Mas como estocar o leite sem refrigeração? E como transportar
grandes volumes? Deixando-o fermentar,
endurecer e secar. Ou seja, fazendo queijo,
que podia ser armazenado e consumido
até mesmo anos depois.
O homem percebeu ainda que, para se
sentir saciado com o leite, era preciso bebê-lo em quantidade. Mas, com o queijo,
bastava um naco para saciar a fome.
Qual é o principal problema da produção de
queijos de leite cru hoje em dia no Brasil?
Eu poderia resumir as dificuldades mais ou
menos assim: um terrível rosário composto por uma legislação equivocada, baseada
em achismos, sobreposta e desconectada
da realidade, fiscalização precária e sem
critérios verdadeiramente definidos, despreparo e autoritarismo de boa parte dos
entes fiscalizadores, burocracia paralisante, mentalidade fortemente punitiva e, não
há como negar, os efeitos deletérios da
corrupção em diversos escalões responsáveis. Tudo isso nos leva à paralisia e exige
motivação e tenacidade incomuns por parte dos produtores. É difícil progredir em
cenário tão adverso.
Porém, num plano mais amplo, precisamos avaliar a situação em uma perspectiva mais abrangente. Mais do que as dificuldades que enumerei acima, é preciso
entender que o que temos aqui é um modelo político institucional e administrativo
que privilegia a grande indústria, nunca o
pequeno produtor. E o queijo representa
esse modelo.
Como assim?
Voltemos no tempo. Antigamente, o gado
dava pouco leite, as pastagens eram rudimentares e a oferta de queijo era pequena.
Quem podia consumir queijos? Os pobres
camponeses que o produziam e os nobres
que podiam comprar os queijos dos pobres. Então, qual era a relação econômica
que havia quando um pobre produtor começava a produzir queijo e a vendê-lo para
o nobre? Era uma transferência de riqueza
do rico para o pobre. Nesse ponto, o queijo
de leite cru desempenhou um forte papel
econômico nas relações de classe. E assim
foi até 1860.
O que aconteceu em 1860?
A Europa, em 1860, começava a consolidar
a Revolução Industrial. Com isso, produtos podiam ser fabricados em alta escala,
com custo reduzido. Ao invés de ganhar
muito com pouca quantidade, passou-se a
ganhar menos com quantidades maiores.
E o queijo entrou nessa. Produtores de
leite foram induzidos a se especializar na
produção de leite, para fornecê-lo aos industriais, que por sua vez iam às fazendas
buscar o leite e produzir queijo em quantidades industriais. No início, essa coleta
coletiva de leite deu resultados negativos.
Coletados os leites em diferentes fazendas, o produtor adicionava o coalho, mas
a coisa desandava. Por que isso acontecia?

Porque cada fazendeiro tinha um gado
de uma genética diferente, cada produtor
entregava um leite diferente, cada leite
tinha suas bactérias, impurezas, enzimas,
cada produtor tinha um nível de higiene
(ou falta dela) diferente. Foi aí que começaram a cozinhar o leite, mas ainda assim
a coisa desandava. A partir daí entrou em
cena Louis Pasteur e o leite foi pasteurizado. A pasteurização mata os germes
ruins, mas mata também as bactérias boas. Foi o começo de um fortíssimo declínio
na produção de queijos de leite cru. O que
é uma mozarela? É um queijo inerte. Vale
salientar que as propriedades nutricionais
do queijo de leite cru pouco diferem dos
queijos de leite cozido, mas a flora microbiana que existe nos queijos de leite cru é
infinitamente mais rica e variada do que a
dos queijos de leite cozido. Mas, voltando à
questão principal: ao deixarem de produzir
queijos e venderem todo o leite aos industriais, os fazendeiros deixaram de produzir
um item com valor agregado e passaram a
vender o leite como commodity. Uma vez
com o leite na porta da indústria, o industrial podia dizer: “Hoje não posso pagar 2
pelo seu leite, só posso pagar 1”. E o que o
fazendeiro podia fazer? Voltar pra fazenda
e perder seu leite? Ele já não mais produzia seus queijos. Era preciso vendê-lo de
qualquer forma. O ano de 1860 foi muito
importante, porque marcou o início de um
processo perversamente inverso: a transferência de riqueza do pobre (produtor de
leite) para o rico (industrial). E isso perdura

A ORIGEM DOS QUEIJOS
REMONTA A ALGUM
MOMENTO DO PERÍODO
NEOLÍTICO
até os dias de hoje, de certa forma. Fora
os preconceitos e os equívocos que foram
disseminados sobre os queijos de leite cru,
que só agravaram a situação.
Você falou da flora microbiana dos queijos de leite cru. Essa flora permanece
ativa após a fermentação e durante sua
maturação?
Sim, sim! Esse é o ponto central. É isso
que dá aos queijos sabores complexos,
distintos de uma região para outra, é isso
que faz com que queijos de leite cru de diferentes regiões amadureçam e adquiram
sabores e características tão distintas.
Sendo assim, podemos afirmar que a maturação dos queijos de leite cozido ou pasteurizado é um processo mais relacionado
à desidratação dos queijos?
Não podemos generalizar, pois em
queijos de leite cozido persiste alguma
atividade microbiana, mas nos de leite
pasteurizado há pouca atividade. De um
modo geral, a pergunta é pertinente e a
resposta é sim.

Alguma curiosidade histórica sobre a produção de queijos no Brasil?
Posso citar um fato curioso e pouco conhecido. Quando o holandês Maurício de Nassau veio ao Brasil e se apoderou de parte
do Nordeste, havia uma produção iniciante
de queijos na região, que começou em 1600
e pouco. Aliás, nessa época havia começado
a produção de queijos na faixa litorânea
do Brasil, de São Paulo até o Nordeste. E
Nassau proibiu a produção de queijos em
seus territórios.
Por que ele fez isso?
Porque os holandeses já eram grandes
produtores de queijos na Europa e todo o
queijo consumido no Recife tinha de vir de
onde? Do reino. Vem daí a denominação
Queijo do Reino, que nada mais é que o
Edam, um queijo típico holandês.
Afinal, o leite é para nós um alimento de
fácil digestão?
Hoje sabemos que 95% do leite cru é digerido pelo nosso organismo, mas o queijo de
leite cru é 99% assimilado por nós. Mas aí
tem essas modas, intolerância disso, intolerância daquilo. Antes que eu esqueça: essa
coisa da digestão do leite e do queijo vale
para queijos de leite cru, não pasteurizado.
Percebe-se que você não gosta muito de
queijos de leite cozido, não é?
Não, eu não tenho nada contra, sou até favorável. O que eu não posso concordar é
com a existência de somente um tipo, a
hegemonia forçada do queijo de leite pasteurizado.
Dois queijos, feitos exatamente da mesma
forma, mas em regiões diferentes, podem
variar de sabor?
Sim. Uma vaca numa determinada região
dá um queijo. Se eu pegar essa vaca e a
levar para outra região, ela dará outro leite.
Eu faço o “mesmo” queijo, mas ele resulta
diferente, e com o amadurecimento, vai
ficando ainda mais diferente. Isso é o quê?
É o terroir.
Parece que no passado os produtores de
queijo eram mais respeitados...
Há decretos de imperadores romanos
protegendo produtores de queijo da península itálica, onde eram considerados
“produtores de armas de guerra”. Mas
queijo, uma arma de guerra? Não diretamente, mas era um alimento vital e estratégico para alimentar as enormes legiões
que se deslocavam expandindo o Império Romano. Seguindo essas legiões, iam
enormes levas humanas, levando, produzindo ou coletando pelo caminho queijos,
mel, pães, carnes curadas (precursoras da
charcutaria), animais vivos e vinho. Os decretos determinavam que os produtores
de queijo no Império Romano deviam ser
protegidos pelos soldados. Hoje, é preciso
percorrer um longo caminho de muito
trabalho para que o produtor de queijos
de leite cru recupere seu status e sua importância socioeconômica.
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Clube Paladar visitou um dos mais tradicionais restaurantes paulistanos de
pescados e frutos do mar, o Rufino’s.
Surgido nos anos 1970 no Guarujá, o
restaurante foi inaugurado pelo espanhol Rufino Casal Treinta, que havia deixado sua terra
natal para fixar moradia no Brasil. Nascido em uma
cidade tradicional de pescadores e marinheiros, ele
teve a ideia de abrir um restaurante especializado em
pescados e frutos do mar, no qual as vedetes seriam
os pescados inteiros à Mediterrâneo e os crustáceos e
moluscos frescos e pessoalmente selecionados por ele.
Não demorou e o nome Rufino’s se tornou uma referência na cidade litorânea. Nos anos 1990, o restaurante
abriu duas filiais em São Paulo e o sucesso foi imediato.
Desde a abertura, as casas seguem lotadas a qualquer
dia da semana. Rufino, que mora em um barco na costa
de Angra do Reis, sobe para São Paulo uma vez por semana. Perfeccionista, ele vai pessoalmente a ambos os
restaurantes para conferir se seus pratos estão sendo
executados como manda o figurino. Avesso a modernismos e a receitas de temporada, ele não se cansa de
repetir que “peixe bom é o que tem gosto de peixe”.
Suas receitas privilegiam o sabor natural dos pescados.
Azeite extravirgem em abundância, tomates frescos e
especiarias, tudo na medida certa para não mascarar o
gosto do mar.
Abaixo, o leitor pode conferir duas receitas de sucesso do restaurante, a Pescada Cambucu à Mediterrâneo e
a Pescada Amarela Aberta e Grelhada na Chapa.

La Natice
Rosé 2015
R$ 96
PAÍS: França
REGIÃO: Languedoc-Roussillon

Van Zellers Douro
Branco 2015
PAÍS: Portugal
REGIÃO: Douro

R$ 99

UVA: Viosinho, Rabigato,
Codega e Gouveio
ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Van Zellers

Amarelo-palha, é um blend de
frescor e acidez deliciosos. De
aroma frutado, apresenta no
paladar acidez proeminente
e ótima persistência. Foi a
melhor opção para a deliciosa
e suculenta Pescada Cambucu
à Mediterrâneo. É um vinho
eclético que combina com
muitas coisas, como salmão
defumado, snacks variados,
saladas, frutos do mar, linguado
a meunière e massas com
molho branco.

UVA: Mourvèdre, Syrah e

Cinsault

ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Select Vins

EM CONSTANTE CONTATO
COM PESCADORES, RUFINO
SEMPRE SABE ONDE ESTÃO OS
MELHORES PEIXES

De tonalidade salmão, é um
vinho redondo e elegante,
perfeito para uma celebração
num entardecer ao ar livre.
Aroma delicado e envolvente
de morango, cereja e um toque
de rosas. No paladar, surgem
notas de groselha, morango e
com final longo e discretamente
adocicado. Foi muito bem com
a moqueca caldosa de pescada
branca, mas combina também
com aperitivos de frutos do
mar, saladas, tartar de salmão,
frituras e snacks.

PESCADA CAMBUCU À MEDITERRÂNEO

Moqueca Rufino’s
Prato novo no cardápio
da casa, esta saborosa
moqueca é preparada
com ingredientes
fresquíssimos. Uma boa
pedida como opção de
prato para compartilhar

PESCADOS
Nesse calor, nada como um prato leve de pescado ao forno, na chapa
ou uma caldosa e colorida moqueca TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI
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Rendimento de 3 a 4 porções
Ingredientes
• 1 peixe (robalo, pargo, cioba ou anchova) de 900 g
limpo
• 12 dentes de alho inteiros
• 2 rodelas grossas de cebola
• 1 batata descascada e cozida
• Sal a gosto
Molho
• 1 concha de vinagre de vinho branco
• ½ concha de água
• ½ concha de azeite de oliva
• Orégano
• Salsinha picada
Preparo
1. Coloque o peixe inteiro na assadeira e faça um corte
longitudinal. Coloque seis dentes de alho descascados e
inteiros dentro do corte e tempere com sal.
2. Na mesma assadeira, coloque as rodelas de cebola, a
batata cortada ao meio e os dentes de alho restantes, com
a casca.
3. Prepare o molho, misturando bem todos os ingredientes.
Distribua-o sobre o peixe, cubra com papel-alumínio e leve
ao forno.
4. Quando estiver quase assado, retire a assadeira do forno
e elimine o papel-alumínio para dourar o peixe e terminar
o cozimento.
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Brancaia Il
Bianco IGT
PAÍS: Itália
REGIÃO: Toscana

GASTRONOMIA

PESCADA ABERTA INTEIRA GRELHADA

R$ 114

UVA: 90% Sauvignon Blanc e
10% Viognier
ÁLCOOL: 12,5%
PRODUTOR: Casa Brancaia

Amarelo claro, tem aroma
frutado e paladar leve e
elegante, com deliciosa acidez
e frescor. Harmonizou muito
bem com a delicada textura da
suculenta pescada amarela na
chapa. É um vinho perfeito para
peixes, frutos do mar como lula
a dorê, camarões fritos ou no
bafo, galeto na brasa, risoto
de frutos do mar e comidas
asiáticas, como a tailandesa.

Rendimento de 2 porções
Ingredientes
• 1 peixe inteiro limpo de 900 g
• Farinha de trigo
• Alecrim
• Sal a gosto

CARANGUEJADA
Saborosa, colorida e caldosa, perfeita para o verão!

TEXTO E FOTO JOHNNY MAZZILLI

E

Preparo
1. Limpe o peixe inteiro, deixando a cabeça e abra-o no
sentido do comprimento. Tempere-o com sal e passe-o
na farinha de trigo.
2. Grelhe o peixe na chapa não muito fria para não
encharcar e não deixá-lo passar do ponto para que
fique úmido por dentro. Coloque um pouco de alecrim
enquanto estiver grelhando.
3. Sirva com batata sautée e com um molho à parte,
como o meunière (manteiga quente ou azeite morno,
com alcaparras e salsinha).

Espumante Victoria
Geisse Extra Brut Vintage
PAÍS: Brasil
REGIÃO: Serra Gaúcha/

R$ 69

Pinto Bandeira

UVA: 75% Chardonnay e 25%
Pinot Noir
ÁLCOOL: 12%
PRODUTOR: Cave Geisse

CARANGUEJADA

Rendimento 12 porções
Ingredientes
• 12 caranguejos limpos e bem lavados (recomenda-se o
uso de uma escovinha) • 1 cebola grande picada • 6 tomates picados • Sal e pimenta-do-reino a gosto • 1 litro de
leite de coco • 3 litros de água • 4 dentes de alho amassados • Cebolinha e coentro a gosto • 1 pimentão verde
picado • Azeite de oliva a gosto
Preparo
1. Numa panela grande, coloque os caranguejos, a água,
incluir o sal a gosto e leve para cozinhar por cerca de 40
minutos. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe
cozinhar lentamente. Os caranguejos irão mudar de cor,
ficando vermelhos. Depois de cozidos, escorra toda essa
água de cozimento e descarte.
2. Em uma panela grande ou na mesma usada para
o cozimento, coloque o azeite e todas as verduras
picadas. Deixe refogar até ficarem bem macias. Em
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De tonalidade amareloesverdeado, tem aroma delicioso
de pera, maçã e notas florais. No
paladar, é muito refrescante, com
boa cremosidade, acidez excelente
e muito gastronômico. Combinou
perfeitamente bem com o sabor
adocicado da carne do caranguejo,
envolta no caldo à base de leite de
coco, coentro e especiarias.

stima-se que existam 7.000 espécies de caranguejos no mundo. Eles estão aqui há 180
milhões de anos e suas origens estão ligadas
ao surgimento dos oceanos. Os manguezais
são ambientes ricos e pulsantes, berçários
para peixes e crustáceos em todo o planeta. É nesse peculiar ecossistema de sedimentos finos, água salobra e
matéria orgânica em decomposição que vive a nossa iguaria, o caranguejo, considerado um dos frutos do mar mais
apreciados em todo o mundo. No Brasil, ele ocorre em
toda a costa, mais numerosamente no Espírito Santo, em
Sergipe e na Bahia. As espécies mais comuns por aqui são
o Caranguejo Uçá (Ucides cordatus) e o Guaiamum (Cardisoma guanhumi), o caranguejo azul, espécies herbívoras
que se alimentam das folhas das árvores que caem do
alto dos manguezais. Há caranguejos carnívoros, onívoros e outros que se adaptam à água doce ou mesmo ao
ambiente terrestre. A exploração exagerada de ambientes
e de recursos naturais costeiros, somada a poluição, fez
infelizmente diminuir muito a população desses animais.
A diferença nutricional varia pouco de espécie para espécie, mas o sabor varia bastante. A carne tem um leve toque
adocicado, mas em espécies como o Guaiamum a doçura é
mais evidente. Seu aspecto nutricional é curioso: é pobre em
calorias (85g-90g por 100g), mas rico em ácido graxo Ômega-3, proteínas, vitaminas A, C e do complexo B, incluindo
B12, e minerais essenciais, como zinco e cobre. Como outros
crustáceos e mariscos, é também rico em selênio, um valioso
antioxidante que diminui os riscos de câncer.
Três cuidados devem ser tomados para consumir caranguejo. Comprar o animal fresco ou vivo, saber qual
é sua origem e proceder corretamente a limpeza. Não
compre caranguejos provenientes de áreas costeiras muito populosas, como Praia Grande, Santos e Cubatão, por
exemplo. Deixe os caranguejos de molho em água fria, em
seguida lave-os abundantemente em água corrente fria,
removendo os menores vestígios de lama e sujeira. Com
os caranguejos totalmente higienizados, confira a receita
que segue, separe os ingredientes, abra uma taça de espumante ou branco bem gelado e comece a preparar essa
colorida e suculenta caranguejada que o chef Carlos Ribeiro, do restaurante Na Cozinha, preparou para esta edição.
Na Cozinha
Rua Haddock Lobo, 955, Jardins, São Paulo, SP,
(11) 3063-5377 - www.nacozinharestaurante.com.br

seguida, coloque o sal, a pimenta-do-reino, o leite de
coco e misture bem até levantar fervura. Acrescente os
caranguejos e um pouco de água até que eles fiquem
cobertos. Deixe levantar fervura novamente e finalize
com o coentro e a cebolinha a gosto. Tampe a panela
e deixe cozinhar em fogo baixo por mais 25 minutos,
mas sempre olhando para que não perca muito caldo.
Caso evapore, pode colocar mais leite de coco e água,
acertando o sal e a pimenta, se necessário.
3. Caso queira fazer um pirão desse caldo, faça o
seguinte: numa panela, coloque um litro do caldo de
caranguejo e deixe ferver. Aos poucos, vá acrescentando
farinha de mandioca (1 xícara de chá no total), mexendo
bem e sem parar até ficar cremoso. Quando começar a
fazer bolhas, está quase no ponto. Verifique o sal e sirva
com a caranguejada. Mexa o pirão com cuidado para não
se queimar.

RUFINO’S ITAIM - RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 377, ITAIM BIBI, SÃO PAULO, SP, (11) 3074-8800 - WWW.RUFINOSITAIM.COM.BR
RUFINO’S SHOPPING MORUMBI - AV. ROQUE PETRONI JR., 1.089, MORUMBI, SÃO PAULO, SP, (11) 5182-8599 - WWW.RUFINOSMORUMBI.COM.BR
clubepaladar.com.br
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LIFESTYLE
Com os filhos Tomas e Manuel

Tasca da Esquina São Paulo

Tasca da Esquina
São Paulo

A

primeira vez que o chef português Vítor
Sobral esteve no Brasil, 26 anos atrás,
ficou encantado com a riqueza de ingredientes e com a cozinha, especialmente a regional, mas ficou chocado com a
imagem que o brasileiro tinha de Portugal. Segundo ele,
apesar de uma grande porcentagem da população brasileira ter ascendência portuguesa, existia uma rejeição em
relação à cultura de seu país. Isso obviamente mudou, pois
hoje muitos brasileiros buscam Portugal como destino turístico e até para morar. Mesmo assim, Sobral não desistiu
do Brasil. Continuou vindo diversas vezes para lecionar
cursos e palestras e decidiu fincar um pé por aqui.
Em 2010, conheceu o empresário paulistano Edrey
Momo, que na época trabalhava nos negócios da família
na rede de pizzarias 1900 e tinha dois bares. Juntos, eles
começaram o primeiro projeto, a Tasca da Esquina, aberta em 2011 em São Paulo, que segue os moldes da matriz
de Lisboa, embora não fique em uma esquina. Depois,
vieram a Taberna da Esquina, de estilo ainda mais informal, inaugurada no fim de 2015, e a Padaria da Esquina,
aberta em julho de 2016, também na capital paulista.
Hoje, Vítor Sobral passa pelo menos quatro meses por
ano no Brasil, entre idas e vindas. Nossa conversa aconteceu poucas horas antes do voo que o levaria de volta a
Lisboa, em sua mais recente passagem pelo país.

Um
chef
INTENSO

COZINHA INFORMAL
Filho único de uma família alentejana, Vítor Sobral
sempre quis ser cozinheiro e agradece o fato de os pais
o terem incentivado. “Sendo nós de classe média, no período pós-revolução, a ambição era que os filhos fossem
médicos, arquitetos... O glamour da profissão [de chef de
cozinha] ainda vinha de bicicleta”, diverte-se.
Na capital portuguesa, durante cerca de 20 anos, preferiu

“É MELHOR COMER UMA
BOA CARNE GUISADA
COM ARROZ E FEIJÃO
DO QUE EM UM [RESTAURANTE]
JAPONÊS MÉDIO...”
praticar a alta gastronomia em seu restaurante Terreiro do
Paço. Depois, decidiu mudar de estilo. “Queria que minha
vida fosse numa cozinha mais informal, que meu restaurante fosse um lugar para todos os dias e para toda a gente”,
comenta. Sua primeira casa, seguindo esses conceitos, com
a cozinha voltada para o salão, foi a Tasca da Esquina de Lisboa, que em 2018 completa 10 anos. Além dela, ele se divide
entre a Peixaria da Esquina e o Balcão da Esquina, também
em Lisboa, e se prepara para inaugurar por lá a Padaria da
Esquina, além de uma casa em Angola. “Fui acostumado
com pão caseiro até os 15 anos de idade. A ideia da padaria
começou com a procura de um bom pão”, conta. Há cinco
anos, tentou dar início ao projeto da padaria em Lisboa, que
acabou acontecendo em São Paulo primeiro, por questões
de oportunidade. “Fazemos o pão como se fazia antigamente, com fermento natural e fermentação de 24 horas, sem
leveduras industriais.”
Antes de abrir a Padaria da Esquina em São Paulo,
na qual só trabalha com farinha importada, ele visitou
várias padarias na cidade e fez muita pesquisa, concluindo que “a farinha de trigo, assim como a indústria
alimentícia no Brasil, de um modo geral, é muito ruim”.
Ao contrário dos ingredientes e da cozinha, como fala
logo em seguida. Para ele, quem melhor come e cozinha
no Brasil são os “caipiras” (sem ser absolutamente pe-

Em Lisboa

Um dos pioneiros a dar uma roupagem moderna à cozinha
portuguesa, Vítor Sobral se divide entre Lisboa, São Paulo e outras cidades,
levando seu estilo marcante por onde passa

jorativo, como reforçou), referindo-se às pessoas que
vivem mais distantes dos centros urbanos. Segundo ele,
há ótimos restaurantes de cozinha italiana e japonesa
em São Paulo, mas a grande maioria é imitação, com
tudo muito carregado. Onde ele encontra mais prazer é
nos restaurantes mais simples e nos botecos. “É melhor
comer uma boa carne guisada com arroz e feijão do que
em um [restaurante] japonês médio. A cozinha brasileira
regional é um sonho”, conclui.
Do Brasil, o chef incorporou muitas coisas. “Há ingredientes fantásticos para ligar os molhos como palmito,
mandioca e mandioquinha, que uso nas minhas casas
aqui. Para Lisboa, levei as farofas, que faço com pães de
milho, de centeio e de trigo”, comenta ele, que se considera um cozinheiro lusófono, com influências do Brasil, de
Angola e de Cabo Verde.
Vítor Sobral tem três filhos: Rodrigo, de 28 anos, sommelier que morou no Brasil durante quase oito anos; Tomas, de 13, e Manuel, com 1 ano e meio, além de uma neta
de 2. Como autor e coautor, publicou 23 livros, entre os
quais As Minhas Receitas de Bacalhau – 500 receitas. Estão em fase de projeto um livro de azeite e um de pão.
Nos momentos de lazer, gosta de estar em lugares que
tenham água. “Nunca fui para a neve. Gosto de nadar e
água é a minha praia”, diz ele, que já esteve em muitas
praias no Brasil, principalmente no Nordeste. Sobre seu
estilo de vinhos, confessa que gosta de bons, que podem
ou não ser portugueses. “Sou apreciador de brancos,
como Borgonhas, Albariños espanhóis, além de italianos
e franceses”, cita ele, que considera o serviço do vinho no
Brasil um dos melhores do mundo. Embora já tenha provado opções boas do Chile, da Argentina e da Nova Zelândia, não é um grande apreciador dos vinhos do Novo
Mundo. “As oliveiras e as vinhas, assim como as pessoas,
só dão coisa boa com mais de 50 anos”, diverte-se.

Com o sócio,
Edrey Momo

FOTOS: ACERVO PESSOAL

POR SOLANGE SOUZA
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VERÃO, SOMBRA E
VINHOS REFRESCANTES.

OPINIÃO

Novamente, no intuito de esclarecer os amantes de bons vinhos, darei ênfase
particular a uma expressão que já utilizei algumas vezes e que vem acompanhando
uma das novas “modas” do universo dos vinhos, em escala mundial: o gosto de terroir

T

odos sabem também que
busco expandir o conhecimento “direto das fontes”,
ou seja, do grande líder
mundial em tradição, sabedoria, prática e divulgação das ciências
físicas e sociais do vinho: a França. Esse
país não só explica como é o responsável
pela criação do termo, que tem uma singularidade tão notória quanto dizemos da
palavra “saudade” em português, tida como intraduzível ao pé-da-letra, possuindo
apenas termos que rodeiam o seu sentido.
Já abordei o tema inclusive em glossários
de textos anteriores, mas para resumir:
terroir representa a capacidade de uma
conjunção de fatores físicos e humanos em
conseguir obter um produto da terra que
seja dotado de caráter único e não reproduzível sob outras condições, seja onde for.
Muitos dos grandes vinhos de terroirs são
altamente distintos e podem (ou não) agradar muitos paladares, mas há determinadas
circunstâncias, igualmente únicas, nas quais
o produto obtido agrada menos. No caso
dos vinhos, dicionários franceses de séculos atrás citavam que os que tinham “gosto
de terroir” eram os que vinham de técnicas
em que as uvas não puderam alcançar uma
expressão que superasse as eventuais “impurezas” da terra de onde vieram.
Digamos que ame comer polvos, mas
é quase certa a decepção se alguém lhe
apresentar um prato dessa iguaria com
areia (por falta de higiene ou de competência de quem o preparou). Mas há pratos maravilhosos, feitos por grandes chefs
que sabem limpar a peça e tratar de seu
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cozimento de acordo com o perfil das fibras do animal, que varia se a origem é de
águas geladas ou não. Sentiram a sutileza?
Às vezes lhe darão produtos de grande
terroir feitos com esmero e às vezes tentarão lhe vender “vinhos com areia”, fazendo
uso da mesma expressão. E alegam que a
areia é parte da mesma natureza de onde
veio a matéria-prima (de fato o é). Mas
isso parece justo?
Na prática, o que seria esse tal gosto?
Por que os vinhos do tipo Bio (texto disponível no blog do Clube Paladar) são mais
suscetíveis de mostrarem características
inesperadas? Qual é a verdadeira tipicidade dos vinhos?
Um dos maiores ícones da história da
enologia já dizia que “o vinho não é um
produto natural”, porque o caminho lógico
do suco de uva que fermenta ao léu é se
transformar em vinagre. Basta que se cruzem os braços depois de esmagar as uvas.
O “gosto de terroir” se confunde com o
conceito de tipicidade: já que temos um
produto com certa identidade reproduzível somente em seu local de origem, fala-

MUITOS DOS GRANDES
VINHOS DE TERROIRS
SÃO ALTAMENTE
DISTINTOS E PODEM OU
NÃO AGRADAR MUITOS
PALADARES

mos de predicados que lhes são típicos. E
tipicidade também não implica em bom ou
ruim, apenas diz respeito a um traço peculiar e reproduzível em maior ou menor
grau ao longo das safras.
Às vezes isso nos atinge de um modo
tênue, por exemplo: gosto dos vinhos de
um produtor da Borgonha, porque com frequência percebo em seus vinhos uma nota
de uma fruta particular, que me agrada, a pitanga. Esse é um lado bom da peculiaridade.
Um grande produtor do vale do Rhône faz vinhos em que se notam consistentemente fortes aromas animais que
remetem a uma discreta, porém notável,
contaminação por Brettanomyces. Eu não
gosto, portanto, para mim, esse é o lado
obscuro da peculiaridade.
Assim falamos de certo gosto de terroir, que caminha sobre a linha tênue que
separa o que é típico do que é defeituoso. A falácia contida na propaganda dos
que querem vender qualquer coisa sob
o pretexto de entregar-nos um produto
singular está no fato de que na maioria
dos casos se sabe que aquele determinado
traço particular no aroma ou no gosto vem
de um defeito de vinificação.
Quais os mais comuns? De longe, a contaminação por Brettanomyces, uma levedura parasita, que vem dos vinhedos onde
convivem com as leveduras ditas naturais
da uva, é a causa primordial de defeitos
aromáticos e gustativos dos vinhos. Dá
notas de aromas animais quase sempre
desagradáveis, tais como estábulo, “paude-galinheiro” e esterco.
Muitos desses aromas estão nos grupos

VINHOS BRANCOS, ROSÉ E
ESPUMANTES PARA OS DIAS QUENTES.

APROVEITE NOSSAS OFERTAS!
FRETE
GRÁTIS*
*SP e RJ

Vinho Branco Humberto
Canale Black River
Sauvignon Blanc 2017
Argentina
Vinícola: Humberto Canale

Espumante Nocturno
Demi Dec 750 ml
Argentina
Vinícola: Dante Robino

por R$ 50,15
Assinantes Clube Paladar:
R$ 45,14

R$ 28,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 25,20

por R$ 35,20
Assinantes Clube Paladar:
R$ 39,60

Vinho Branco Errazuriz
1870 Chardonnay
Reserva 2016 750 ml
Chile
Vinícola: Errazuriz

Vinho Rosé Morandé
Pionero Rosé 750 ml
Chile
Vinícola: Viña Morandé

Vinho Espumante Terra
Serena Grand Cuvee Col
Brioso 750 ml
Itália
Vinícola: Terra Serena

Vinho Branco Casal Branco
Terra de Lobos 750 ml 2015
Portugal
Vinícola: Quinta do Casal
Branco

R$ 59,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 53,10

por R$ 49,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 44,10

R$ 44,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 39,60

R$ 59,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 53,10

Vinho Branco Terrapura
Sauvignon Blanc 750 ml
Chile
Vinícola: Terrapura

Espumante Jeanne de
Coste Brut 750 ml
França
Vinícola: Château La Negly

De R$ 49,01

De R$ 59,00

por R$ 39,20
Assinantes Clube Paladar:
R$ 35,28

De R$ 49,01

Vinho Branco Mancura
Etnia Chardonnay 2016
750 ml
Chile
Vinícola: Viña Mancura

Vinho Branco Calden
Chardonnay 2014 750 ml
Argentina
Vinícola: Dante Robino

R$ 44,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 39,60

R$ 39,00
Assinantes Clube Paladar:
R$ 35,10

De R$ 44,00

O Clube Paladar também possui uma assinatura de vinhos
para quem busca novas experiências gastronômicas e
vinhos de primeira qualidade.
Assine o Clube Paladar e receba, em casa, todo mês os
melhores vinhos para sua adega e uma
revista com conteúdo exclusivo.
ASSINANTES CLUBE PALADAR,
POSSUEM 10% DE DESCONTO

COMECE AGORA E ESCOLHA SEU PLANO:
SUPER PALADAR: 2 garrafas na faixa de R$ 60 cada, para quem quer conhecer
sobre vinhos e variedades, por um plano de R$ 99.
ANDRÉ LOGALDI
Médico, membro da diretoria de
degustação da ABS-SP, redator
e revisor de textos sobre vinhos.

SHUTTERSTOCK

GOSTO DE
TERROIR

químicos dos fenóis voláteis, do qual se
tira a expressão “vinho fenolado” (em francês, phenolé), numa nomenclatura similar
à de outro desvio aromático bem estabelecido, o “cheiro de rolha” (bouchonée).
Mas não são os únicos: podem aparecer as
temidas aminas biógenas, que respondem
por nomes “fofos” como putrescina, cadaverina e espermidina, que dão aromas
igualmente inaceitáveis.
Vinhos biológicos são muito sensíveis à
contaminação, porque necessitam esforços exaustivos durante todas as etapas da
elaboração do vinho, desde a colheita até
o engarrafamento. E essa “luta biológica”
nem sempre encontra sucesso.
O defeito mais típico dos vinhos Bio é
o odor de “esterco de cavalo” e esse é derivado da falta de seleção de leveduras.
Normalmente se usam “leveduras indígenas” e, se você não está alojado num terroir realmente grande, pode ser que suas
leveduras nativas sejam insuficientes para
levar a uma boa fermentação (nos piores
casos, as “boas” leveduras são inferiores
em número em relação a outras espécies
que podem resultar em fermentações
atípicas, gerando aromas fermentativos
inaceitáveis).
Assim, deparamos com um ambiente
microbiológico em que o metabolismo das
leveduras induz a produção de compostos
desagradáveis, tais como ácidos graxos
de cadeia longa, resultando em aromas
de queijo rançoso, notas farmacêuticas
e saponáceas. Odor de ovos podres, por
liberação de H2S por leveduras com carência em nitrogênio, e outros fatores ligados
ao campo como estresse hídrico, vinhas
muito jovens, solos rasos etc.
O resumo é contemporizador: fundamental é que o consumidor realmente saiba qual a origem do aroma ou gosto, que
eventualmente lhe soará estranho. Se ele
sabe e ainda assim der voto de confiança ao produtor, por respeitar sua filosofia,
então tudo bem. Os franceses consideram
essa conduta respeitável, de deixar que o
“terroir se expresse, mesmo com defeitos”,
desde que seja aceita e compreendida por
um certo número de consumidores. Reforçando: consumidores esclarecidos exercendo sua livre-vontade. Enganados, jamais.
“Hoje em dia tolero defeitos, aromáticos
em particular, à condição de que eu sinta
uma autenticidade: uma personalidade,
uma vitalidade, uma energia que transmita emoções” (Antoine Lepetit de la Bigne
– produtor biodinâmico). Santé!

INCRÍVEL PALADAR: 2 garrafas na faixa de R$ 120 cada, para quem quer conhecer
produtos mais elaborados, por um plano de R$ 199.
SUBLIME PALADAR: 2 garrafas na faixa de R$ 180 cada, para quem já entende do
assunto, por um plano de R$ 299.

clubepaladar
www.clubepaladar.com.br

