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e d i t o r i a l

Não existe momento melhor para se render às festas
e comemorações, e para brindar a alegria de viver e os
prazeres da mesa, do que esta época do ano. Ao menos,
não para nós, que fazemos parte da Sociedade da Mesa,
este clube que nos une com uma paixão comum: o vinho.
Também é verdade que, quando chegamos em dezembro,
poucos de nós resistem à tentação de fazer a revisão do
ano que passou. Repassando nossas conquistas, nossos
esforços e, é claro, nossos equívocos. Assim, vamos nos
preparando para o próximo ano.
Para mim, pessoalmente, foi um ano muito bom. E uma
das razões foi ter assumido este maravilhoso clube e
poder participar do seu desenvolvimento.
Para a Sociedade da Mesa também foi um ótimo ano.
Pudemos, junto com você, associado, desfrutar de
bons vinhos, continuando nossa viagem pelo mundo.
Procuramos conhecer novas denominações de origem,

S t é p h a n e

K a l o u d o f f
C E O

outras culturas e costumes. E ainda neste 2018,
comemoramos nossos 15 anos, o que nos dá ainda mais
motivos para festejar.

stephane@sociedadedamesa.com.br
Se temos planos para 2019? Muitos. E eles incluem todos
os nossos associados. Preparem-se para nossas surpresas.
Um brinde a vocês. Um brinde ao bem viver!
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ENCANTE-SE COM AS
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DIRETAMENTE DA RÚSSIA
PARA NOSSAS ADEGAS,
NOSSA SELEÇÃO MENSAL
TRAZ O CHÂTEAU
TAMAGNE GRAND
SELECT ROUGE 2017.
TRATA-SE DE UM VINHO
SURPREENDENTE SERVIDO
NO MUNDIAL DA RÚSSIA,
QUE MARCA NOSSA
PRIMEIRA INCURSÃO
ENOLÓGICA PELO PAÍS

CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS
E DOS CLIMAS CHILENOS,
CONHECENDO A FUNDO
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NOSSA NOVA SELEÇÃO
GRANDES VINHOS. ELEMENTOS
2015 PREMIUM BLEND, DE
ECHEVERRIA FAMILY WINES,
É UM VINHO ELEGANTE E
COMPLETO, IDEAL PARA
NOSSAS FESTAS DE FIM DE ANO

28

32
NA COLUNA DICA DE QUEM SABE
DESTE MÊS, VOCÊ DESCOBRIRÁ AS
PECULIARIDADES DAS CONSERVAS DE
PEIXES COMO SARDINHA E ATUM, AS
VANTAGENS DE FAZÊ-LAS EM CASA,
A OPINIÃO DE NUTRICIONISTAS E ATÉ
UMA RECEITA DE PREPARO

CONHEÇA DE PERTO A VIDA,
CARREIRA, PREFERÊNCIAS
E EXPECTATIVAS DO CHEF
RODRIGO OLIVEIRA, DO MOCOTÓ,
RESTAURANTE QUE COLOCOU
DEFINITIVAMENTE O BAIRRO
DA VILA MEDEIROS NO MAPA
GASTRONÔMICO PAULISTANO.
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s e l e ç ã o
T e x t o :

m e n s a l

P a u l a

T a i b o

Pela
primeira vez
em 15 anos,
um russo
em nossas
seleções
Se você acaba de chegar ao nosso clube, ficamos
felizes em dizer aquilo que quem está conosco há
tempos bem sabe: o Clube de Vinhos Sociedade da
Mesa tem, entre suas maiores características, a versatilidade e a ousadia ao selecionar vinhos. Faz parte
de nosso DNA. Daí a grande variedade de tipos e
origens que por aqui (e também pelas mesas e adegas
de nossos associados) já passaram.
O fato é que amamos surpreender. Em nossas seleções, já levamos vocês à Turquia, África do Sul, Austrália, Estados Unidos... fora os países mais tradicionais em produção de vinhos, como Espanha, França,
Chile, Portugal etc. Tudo isso através de nossa paixão
em comum: o vinho. O que nos motiva a uma busca
cada vez maior de rótulos interessantes - e de qualidade, é claro - para selecionar.
8

Taman Peninsula

Movidos por esse fascínio, fomos à Rússia, inédita
em nosso mapa de desbravações enológicas. E na
sede da Copa do Mundo deste ano, selecionamos o
fantástico Château Tamagne Grand Select Rouge
2017, elaborado pelo produtor Kuban-Vino e servido
durante o mundial.

lógicos, sua história vitivinícola remonta a vários
séculos antes de Cristo. Mesmo assim, sua realidade

Embora a palavra “vodca” seja talvez a primeira que

enológica tem peculiaridades interessantes. Ao

nos vêm à cabeça ao pensar no gigantesco país, é

final do Século 19, por exemplo, as vinícolas russas

surpreendente saber que a relação da Rússia com

dedicaram seus esforços à produção de espumantes,

o vinho é secular. A bebida é produzida naquelas

todos eles destinados aos aristocratas da época, que,

terras há bem mais tempo do que podemos imaginar.

diferente das outras castas sociais, tinham privilégios

Conforme comprovado em documentos arqueo-

- e renda - suficientes para apreciar a bebida. Parado-
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xalmente, nos anos do comunismo, a situação passou

Atualmente, a bodega possui 3 locais próprios para

por uma reviravolta e a indústria da bebida passou

produção e mais de 12 mil hectares de terra ao longo

a se dedicar mais à quantidade do que à qualidade,

de Taman Península e do distrito de Anapa, respon-

através do desenvolvimento de cepas que rendiam

sáveis pela produção de 56 milhões de garrafas por

mais e resistiam bem às congelantes geadas russas.

ano, um número que chama bastante atenção até

Mesmo assim, chegou ao 7º lugar mundial de produ-

mesmo para os padrões europeus. Kuban-Vino faz

ção de vinhos nos anos 1950, segundo o ranking do

grandes investimentos em tecnologia e profissionais

Bureau Internacional de Vinho. Tudo isso fez com

treinados e especializados na Europa, para aumentar

que a indústria do vinho russo crescesse de forma

constantemente a qualidade de seus vinhos, que é

um tanto diferente do que costumamos conhecer na

notada claramente no carro-chefe da casa: o fresco e

Velha Europa. Porém, desde os anos 1990, o cenário

harmonioso Château Tamagne Grand Select Rouge

vem se modificando. Muitos produtores de vinhos

2017, que apresentamos agora para emocionar o

de qualidade questionável perderam suas licenças e,

paladar de nossos associados, em nossa primeira - e

desde então, o colossal país vem apostando em uma

deliciosa - incursão no sabor dos vinhos russos.

agricultura mais sustentável e com padrões de qualidade bem mais rigorosos.

DE ONDE VÊM OS VINHOS RUSSOS
Pode-se dizer que a quase totalidade de vinhos da
Rússia é produzida nos arredores da mesma região,
Krasnodar. Entre as sub-regiões que se destacam por
lá, vem chamando atenção a Taman Península. Naquela localidade, a vinicultura se fortalece e cresce
a cada dia. Tanto que desponta, atualmente, como
símbolo da produção de vinho russa. Trata-se do
lugar onde a Rússia é mais ensolarada, situado entre
os mares Negro e de Azov, exatamente na mesma
latitude de outra região icônica: a francesa Bordeaux.
Seus solos férteis e de terroir único são usados para o
cultivo de uvas e produção de vinhos únicos, originais e de alta qualidade.

KUBAN-VINO
Vinícola líder na produção e posicionamento no
mercado russo de vinhos, Kuban-Vino foi fundada
em 1956 e se situa como uma das maiores do país na
elaboração de vinhos e espumantes, com mais de 500
medalhas e premiações nacionais e internacionais.
Seu trabalho é baseado no ciclo de produção completo de vinhos, com bagas coletadas diretamente nas
videiras de seus vinhedos.
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Fich a t é cn ic a

Château
Tamagne

Grand Select
rouge 2017

VINHO
Elaborado a partir de quatro
variedades, o Château Tamagne
Grand Select Rouge 2017 combina
as uvas Saperavi, de videiras
com 15 anos de idade; Syrah, de
vinhedos com 12 anos; Krasnostop
Anapskiy, proveniente de
vinhedos de 13 anos, e Pinot Noir,
com vinhas de 14 anos.

CATA
Vinho com fragrância
multifacetada, que se revela em
País:
Rússia

tons pretos e frutas vermelhas,

Região:
Taman Península, Krasnodar

de baunilha. Gosto cheio e

combinadas com leves notas
harmonioso.

Indicação Geografica:
Kuban. Taman Península
Uvas:
Saperavi, Syrah, Krasnostop
Anapskiy e Pinot Noir
Maturação:
sem passagem por barril
Álcool:
12,5 - 13,5%
Produtor:
Kuban-Vino

HARMONIZAÇÃO
Recomendamos harmonizar
este vinho com pratos de carne e
legumes na grelha.

SERVIÇO
Abra seu Château Tamagne
Grand Select Rouge 2017 a uma
temperatura de 15° C.
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G R A N D E S

P a u l a

V I N H O S

T a i b o

ELEMENTOS
2015
PREMIUM
BLEND
Abrimos nossa apresentação de
mais uma Seleção Grandes Vinhos
com uma rápida repassada sobre
o Chile, país produtor de vinhos
conhecido e reconhecido por nós e
pelo mundo. Justamente por conta
desse recohecimento, desta vez vamos dedicar nossa atenção às características ambientais que favorecem
a produção dos vinhos.
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As barreiras naturais e águas de qualidade provenientes do subsolo ou do degelo da Cordilheira dos
Antes, junto à diversidade de seus solos, fazem do
Chile um país de grandes atributos para o cultivo

vale central

das vinhas. Entre os tipos de solos estão os calcários,
argilosos, arenosos, graníticos, de turfa, vulcânicos e
muitos outros formados pela mistura desses elementos. Mas um dos diferenciais mais importantes
dos solos desse país é a ausência de filoxera, o que
possibilita encontrar videiras com mais de 100 anos
que preservam integralmente o seu caráter original.
Além disso, a ausência de filoxera também permite
o cultivo pelo sistema de pé-franco, ou seja, sem
utilizar o recurso de enxerto. Os produtores chilenos
não somente reconheceram esses recursos naturais,
como também souberam trabalhar com eles, produzindo sistemas de controle fitossanitários rígidos e
eficazes, criando uma condição única e ideal para o
crescimento de frutos absolutamente livres de doenças virais, fúngicas e bacterianas.
O clima do país tem caráter predominantemente
mediterrâneo. As precipitações variam entre 350 e
1.000mm por ano e acontecem na época certa. Chove mais no inverno e menos na primavera, e isso
contribui muito com o desenvolvimento correto
dos frutos. Já as temperaturas máximas raramente
excedem os 30ºC, com uma amplitude térmica boa
entre o dia e a noite, contribuindo para a obtenção
de uvas perfeitamente maduras e com o teor de acidez adequado, indispensáveis à produção de vinhos
de qualidade.
Graças à tradição na produção de vinhos, à busca por inovação e à utilização de equipamentos
modernos, sem jamais negligenciar a experiência
acumulada por anos de produção vitivinícola e, é
claro, a estabilidade econômica do país, que chamou
a atenção de investidores de todo o mundo, o Chile
desfruta de condições perfeitas para a produção de
excelentes vinhos.
13

O Vale Central, de onde provém o incrível Elementos 2015 Premium Blend que apresentamos nesta

ECHEVERRIA FAMILY WINES

Seleção Grandes Vinhos é uma das regiões vinícolas

O produtor desta nossa seleção é uma vinícola fami-

mais antigas do Chile, localizada 200km ao sul de

liar, estabelecida há mais de um século no Vale Cen-

Santiago. Trata-se de uma região privilegiada. Suas

tral. O clã soube unir experiência, paixão e tecnologia

noites frias e dias quentes e secos, luz solar intensa e

avançada às práticas orgânicas. Echeverria Family

longa estação de crescimento são ideais para produ-

Wines leva a sustentabilidade muito a sério. Há

zir plantas e uvas saudáveis. A família tem vinhedos

vários anos faz o gerenciamento de seus vinhedos de

de Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvig-

acordo com um Sistema Integrado de Gestão Ambien-

non, Merlot, Syrah, Cabernet Franc e Carmenère na

tal (ISEM), que envolve práticas agrícolas responsá-

área de Molina.

veis já a partir do vinhedo, e um controle biológico
integrado de pragas e a substituição de agrotóxicos
por produtos naturais e biodegradáveis, incentivando
assim a biodiversidade natural da terra.
O resultado do trabalho é notado na qualidade de
seus vinhos, que vêm, há muito tempo, sendo reconhecidos no mercado internacional.
Esta Seleção Grandes Vinhos provém dos vinhedos
do Maipo Alto, no Vale Central do Chile. Elementos
2015 Premium Blend é um vinho elegante, complexo
e muito bem balanceado, perfeito para acompanhar
nossas festas de fim de ano, brindar nosso sucesso e
dar as boas-vindas a 2019.
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Vinho

ELEMENTOS 2015
PREMIUM BLEND

As vindimas realizadas em 2015 foram manuais e
aconteceram separadamente, garantindo a maturação
ideal para cada variedade. A Petit Syrah foi vindimada em 27 de fevereiro, a Carmenère entre 6 e 7 de
março, a Cabernet Sauvignon entre os dias 25 e 27
também de março, e a Petit Verdot no dia 7 de abril.
As uvas foram transportadas para a bodega imediatamente, em caixas de 18kg, para logo serem cuidadosamente selecionadas antes da fermentação, que foi
feita em tanques de aço de 15.000 e 25.000 litros por

País:
Chile
Região:
Vale Central

um período de 7 a 10 dias, a temperaturas controladas
entre 25 e 28ºC, com maceração adicional de 5 dias.
O vinho permaneceu ainda por 12 meses em barris
novos de carvalho francês, antes do engarrafamento.

Indicação Geográfica:
Valle del Maipo

Cata

Uvas:
85% Cabernet Sauvignon,
5% Petit Verdot, 5%
Carmenère e 5% Petit Syrah

percebem-se aromas intensos de cerejas e morangos,

Maturação:
12 meses em barris de
carvalho francês

taninos delicados e redondos, e final prolongado.

Álcool:
14%

Este vinho rico e suculento combina muito bem com

Produtor:
Echeverria Family Wines

nos ou cordeiro, com um ratatouille ou legumes as-

Na taça, cor roxa opaca, com matizes rosas. No nariz
que combinam com notas delicadas de café, pimentas leves e tabaco. Na boca é fresco e elegante, com

Harmonização
pratos mediterrâneos, carnes vermelhas como bovisados. Também é ótimo com pratos que apresentem
toque de frutas, como berinjela assada ou cogumelos.

Serviço
A temperatura ideal para desfrutar deste vinho está
entre os 17 e 18C.

Guarda
Elementos Premium Blend 2015 pode ser desfrutado
a partir de agora, mas apresenta estimativa de consumo ótima pelos próximos 8 anos. Lembrando sempre
o quão importantes são as condições de guarda para
a conservação e desenvolvimento do vinho.
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p a r c e r i a s

Nós, que apreciamos o vinho, encontramos na arte, assim como nele, um aliado na busca pelo conhecimento,
cultura, informação e, é claro, na busca do bem viver e
dos prazeres da vida.

INSTITUTO
TOMIE OHTAKE.
A NOVA
PARCERIA DA
SOCIEDADE
DA MESA

Nossa parceria com o Instituto Tomie Ohtake foi feita
com a intenção de estreitar ainda mais esta relação. Nossos associados, que estão sempre dispostos a expandir
seus horizontes, certamente apreciarão esta novidade,
que fomenta ainda mais o paralelo que existe entre o
vinho e a arte contemporânea. Saberemos de todas as
novidades do Instituto em primeira-mão e as agendas
das mostras, além de frutos maiores, como vantagens
e incentivos, que por certo virão da nova parceria.
Fiquem atentos.

Sobre o Instituto
O Instituto Tomie Ohtake, inaugurado em 28 de novembro de 2001, tornou-se uma referência no circuito
das artes visuais pela qualidade de sua programação e
pela criação de projetos pioneiros no campo da cultura.
Destaca-se por ser o único espaço da cidade que se dedica a organizar mostras nacionais e internacionais de
artes plásticas, arquitetura e design, além de organizar
prêmios de estímulo nestas três áreas. Entre centenas
de exposições coletivas, realizou também individuais de
artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró,
Frida Khalo, Yoko Ono, Julio Le Parc, Nuno Ramos, Vik
Muniz, Paulo Pasta; de arquitetos como Oscar Niemeyer,
Alvaro Siza, Vilanova Artigas, Ruy Ohtake, Thom Mayne, e de designers como Karim Rashid, Patrick Jouin,
Arne Jacobsen e Hugo França. A instituição detém
ainda um amplo e criativo trabalho de educação, fundamentado na pesquisa, produção de material, treinamento de professores e uma grade de cursos com visão
inovadora no ensino da arte. Completa o seu conjunto
de atuação, um inédito programa de acessibilidade para
repensar questões como acesso à cultura e diversidade, com foco no atendimento de públicos que não têm
garantidos os seus direitos sociais.
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A Sociedade da Mesa faz de tudo para que a sua
experiência enológica seja sempre memorável.
E isso inclui muito mais do que apenas trazer
excelentes seleções de vinho para sua adega.

ESCOLHAS DE QUALIDADE: vinhos selecionados
diretamente nos produtores, por especialistas
internacionais.

MUITO
MAIS
QUE UM
CLUBE DE
VINHOS.

CONHECIMENTO: as seleções são apresentadas em
detalhes em nossa revista, incluindo ficha de cata e
conteúdos sobre a região, produtores e muito mais.
TRÊS TIPOS DE SELEÇÃO: a Seleção Mensal sempre
traz grandes novidades para abastecer sua adega. E
trimestralmente, de forma intercalada, você também
pode assinar nossa Seleção Grandes Vinhos ou
a Seleção Obras-Primas, que apresentam vinhos
icônicos para guardas mais longas e consagrados no
mercado internacional.
HARMONIZAÇÕES: sugerimos harmonizações para
nossos vinhos nas redes sociais. São receitas especiais,
mostradas em vídeo, para que você mesmo prepare.
PROGRAMA SACA-ROLHAS: nossos associados podem
levar até dois vinhos aos restaurantes parceiros, sem
pagar taxa de rolha.
VINHOS EM CONSIGNAÇÃO: nem mais nem menos.
Oferecemos vinhos em consignação para sua festa ou
evento. Você paga apenas o que consumir.
ESTOQUE: para nunca faltar vinhos excelentes em sua
adega, conte com o nosso estoque.
DESCONTOS E OFERTAS ESPECIAIS: sempre temos
novidades saborosas.
TIME COMPLETO À SUA DISPOSIÇÃO: estamos
sempre prontos para tirar suas dúvidas e ajudar em
tudo que for preciso.

sociedadedamesa.com.br • 0800 774 0303

A L M A N A Q U E
T e x t o : P a u l o

S a m á

O NATAL É DO PERU.
E DO PANETONE
TAMBÉM
Nos Estados Unidos, ele é relacionado ao famoso Thanksgiving Day - Dia de Ação de Graças, também lembrado
hoje em dia por ser celebrado um dia antes (talvez até
pra dar uma energia extra pra quem vai às compras) da
Black Friday, a maior liquidação americana do ano, que
se espalhou por outros países, incluindo o nosso.
No Brasil, ele remete a fim de ano e, principalmente,
Natal. É claro que falamos do peru, que até dito popular
virou, pois é aquele que “morre de véspera”. A ave que
fica até mais saborosa na época das festas, sabe-se lá o
porquê. Talvez fiquemos mais caprichosos e inventivos
na cozinha? Ou mais sentimentais pelo clima natalino?
Nem imaginamos, mas que é verdade, isso lá é. Tanto que,
passadas as festas, os pobres perus que sobram nos supermercados têm sua fama, nobreza e glamour usurpados e
são vendidos a preço de - pasmem! - frango.
Mesmo com momentos de glória efêmeros, o peru é
unanimidade. Por mais que a ceia varie de país para país
e de cultura para cultura, a ave é, via de regra, a estrela
da festa. Tão hors concours que foi até homenageado em
nossa literatura, no impagável conto “O Peru de Natal”,
de Mário de Andrade - para quem não conhece, a leitura
vale cada sílaba.
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Colombo e a galinha da Índia
Mas como é que o peru foi parar na mesa natalina? Por
que justamente o peru? Não podia ser codorna, pato,
frango, ganso, perdiz, faisão?
Bem, Colombo tem certa responsabilidade nessa história.
O homem do ovo em pé conheceu o peru ao chegar à
América. A ave era criada pelos índios norte-americanos
descendentes dos maias e astecas, que a utilizavam como
oferenda, e ajudou a matar a fome dos primeiros colonos
que lá chegaram. E uma curiosidade: como sabemos, o navegador genovês atracou no continente americano sem
querer, e jurava de pés juntos que havia achado um novo
caminho para as Índias. Acreditava tanto nisso, que até
o peru pagou o pato: ficou mais tarde conhecido na Itália
como “gallo d’Índia” ou simplesmente “galinha da Índia”.
Já no Século 16, com a colonização da América em andamento, o peru começou a ser servido nas comemorações,
como agradecimento pelas boas colheitas - os primórdios
do Thanksgiving propriamente dito. Daí para a Europa
foi um pulo. O sabor da ave popularizou-se, substituindo os gansos, cisnes e pavões e se consolidando como
alimento servido nas ocasiões especiais.
Não por acaso, o peru chegou ao Brasil trazido pelos europeus nos tempos coloniais, e como hábitos propagam-se rapidamente, por aqui também virou objeto de desejo
gastronômico em celebrações. Não é difícil entender a
relação: para os índios, um símbolo de fartura; no Dia de
Ação de Graças, comemorando as colheitas; no Natal, a
celebração do nascimento de Cristo e também ícone de
uma espécie de catarse: a merecida abundância ao final
de mais uma jornada e uma nova esperança para o ano
que vem pela frente.

Deixando a filosofia de lado...
...e pensando com o estômago, o peru conta com vários
preparos natalinos e/ou festivos. Ele é versátil em relação
aos acompanhamentos, dependendo da vontade (e do
bolso) de quem lidera a cozinha: saladas, salpicão, arroz à
grega, frutas frescas e secas, e até ostras.
Mas vale ficar atento: entre todos os assados natalinos, a
ave é, de longe, uma das que têm o preparo mais difícil.
Atenção e paciência são essenciais desde o tempero até
a hora de tirar do forno. Primeiro, pense no seguinte:

quanto maior o peru, mais tempero e mais tempo de
forno são exigidos. E aí tem um pulo do gato: apesar disso,
você precisa tomar cuidado, pois como o sabor é muito
suave, qualquer errinho ou exagero no tempero pode
acabar com a festa, mascarando o gosto do peru. Também
é importante acertar no recheio. Se for assar a ave com
ingredientes de muita umidade, maior o tempo de forno
e maior o risco de ficar seco. Mas não se preocupe: aqui
temos uma receita deliciosa, com o passo a passo para o
seu paladar e o dos convidados não ganharem um presente de grego na Noite Feliz.

PREPARO:

Peru assado com
ervas e purê

Peru
Pré-aqueça o forno a 185ºC. Lave o peru em água
corrente e retire os miúdos para fazer caldo ou farofa. Passe um pouco de azeite por dentro e por fora,

INGREDIENTES:

e tempere com sal e pimenta-branca. Com as mãos,

Peru

levante a pele do peito do peru, tomando cuidado

1 peru de 6kg

para não rasgá-la. Por baixo, coloque porções de

1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal

manteiga, alecrim, tomilho e sálvia. Coloque o peru

Alecrim, tomilho e sálvia a gosto

numa assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao

Azeite, sal e pimenta-branca a gosto

forno por duas horas ou até que a ave esteja assada.
Retire o alumínio e pincele o peru com a manteiga

Purê

derretida no fundo da forma. Volte ao forno e asse

2kg de batata descascada, cozida e escorrida

por mais duas horas ou até dourar. Regue a cada 30

1 xícara (chá) de leite

minutos com a manteiga derretida.

4 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (chá) de alecrim

Purê

2 colheres (chá) de tomilho

Amasse bem a batata e junte o leite, a manteiga, as

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

ervas, sal e pimenta.

Acompanhamento:

Acompanhamento

1 xícara (chá) de salsão picado

Numa frigideira, refogue a cebola e o salsão na

1/2 xícara (chá) de cebola picada

manteiga até ficar macio, sem dourar. Desligue o fogo

1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal ou margarina

e acrescente os temperos secos. Numa tigela grande,

1 colher (chá) de alecrim

coloque o pão de forma e acrescente o refogado de

1 colher (chá) de sálvia

cebola e salsão. Despeje o caldo de galinha até que a

1 colher (chá) de tomilho

mistura fique úmida. Mexa delicadamente. Coloque a

Sal e pimenta-do-reino a gosto

mistura num refratário tampado e leve ao forno por

8 xícaras (chá) de pão de forma cortado em cubos

uma hora a 180ºC. Sirva acompanhando o peru ou, se

1 xícara (chá) de caldo de galinha

preferir, recheie a ave após retirar o papel-alumínio.
* Fonte: www.ibahia.com.br
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O PANETONE: DIZ A LENDA QUE...

Quem é o Toni?

Para acompanhar esse delicioso peru, oferecemos a

Toni, ou em algumas versões Antonio, é o persona-

você o tradicionalíssimo panetone, que é consumido

gem comum, herói central das histórias que contam

por muita gente também depois da época das festas

a origem dessa incrível delícia. Vamos conhecer

- até porque o preço abaixa bastante, possibilitando

algumas?

um estoque estratégico que, para os mais exagerados,

Conta-se que, em algum momento do Século 15, Toni,

pode durar meses.

que era padeiro de um estabelecimento chamado

Esse delicioso pão, doce, macio, recheado por saboro-

Della Grazia, caiu de amores pela filha do patrão.

sas uvas-passas e frutas cristalizadas, que exala um

E para “adoçar” o chefe, facilitando o caminho pra

suave cheirinho de baunilha é tão comum no Brasil,

virar genro, teria inventado esse tipo de pão. Se o

que parece até ter sido criado por aqui mesmo. Só que

romance deu certo, não se sabe, mas o “Pane di Toni”

não. O próprio nome já denuncia: foi criado na Itália.

virou hit na padaria, caindo no gosto da população e,

Como você sabe, aqui no Almanaque a gente adora

mais tarde, evoluindo para pannatón e depois para

um mistério... Pois é, a única coisa que se tem de

panettone, na grafia italiana.

concreto da origem do panetone é a Itália, mais espe-

Outra história traz o mesmo Toni como assistente de

cificamente, Milão. O restante são lendas e histórias

padeiro e em uma outra época, por volta do ano 900.

transmitidas de geração em geração.

E poderia muito bem ser publicada em nossa coluna
Serendipidade. Exausto pelo intenso trabalho na
véspera de Natal, o rapaz foi incumbido de assar uma
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torta para o patrão, enquanto preparava uma
última fornada de pães. Resultado: as uvas-passas da torta foram parar na massa do pão.
Amedrontado pela perspectiva de uma demissão como presente de Natal, tentou resolver a
lambança colocando todos os ingredientes da
torta na massa do pão, incluindo as frutas cristalizadas, os ovos e a manteiga. O que o rapazinho não esperava era que o tal pão fosse fazer
um tremendo sucesso na ceia do patrão, que, ao
invés do bilhete azul, rendeu-lhe a homenagem
nomeando o feliz equívoco como “Pane di Toni”.
Por fim, mais uma história entre tantas, também centrada na obra do acaso. Aqui, Antonio
era empregado da cozinha na corte de Ludovico, o Mouro. O Natal da época, até mais do
que o atual, era comemorado com memoráveis
banquetes. Em alguma dessas ocasiões, próximo
do ano 1500, a sobremesa, que pena, queimou. O
jovem Antonio, que havia preparado uma massa com sobras de ingredientes para comer em
casa, não pensou duas vezes: serviu-a. Sucesso.
Ludovico, ao saber que o doce não tinha nome,
decidiu batizá-la como o Pão de Antonio - “pane
di Toni”, abreviando o nome do rapaz.

E por aqui?
Ao Brasil, o delicioso pão do Toni chegou, sem
sombras de dúvidas ou lendas, após a Segunda
Guerra, trazido pelos imigrantes italianos, e
começou a ser comercializado por um “certo
Carlo Bauducco” em 1948. De concreto e de brasileiro legítimo também temos as variações do
recheio dos panetones, como chocolate, doce de
leite etc., que acabaram tornando-se sucesso na
Itália também. E por fim, vêm ganhando grande
terreno nas mesas brasileiras dos últimos anos,
o panetone artesanal. Já existem até cursos para
quem quiser se tornar um expert em panetone
artesanal. Alguém se habilita?

Panetone
tradicional
Ingredientes:
1kg de farinha
100g de fermento biológico fresco
200g de margarina ou manteiga
8 gemas
10g de sal
Essência de panetone
2 copos de água (aproximadamente 400ml)
250g de frutas cristalizadas picadas
150g de passas preparadas no rum
200g de açúcar
Preparo:
Faça uma esponja com 100g de farinha, fermento
e um pouquinho de água. A esponja é a massa
úmida que é a base da fermentação do panetone.
Use água suficiente para formar a massa e misturar os ingredientes.
Após o descanso, adicione a manteiga ou margarina, as gemas, o sal, a essência, o restante da água e
o açúcar. Misture bem.
Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre
até formar uma massa bem macia. Adicione as
frutas e deixe descansar por 40 minutos.
Divida a massa em 5 partes e modele uma bola
com cada parte. Coloque cada uma das 5 partes
em uma forma.
Espere o crescimento novamente, até quase atingir o dobro do tamanho. Com uma lâmina, faça
um corte em formato de cruz sobre a massa.
Por último, coloque uma colher de chá de manteiga sem sal por cima de cada panetone e leve para
assar em forno médio pré-aquecido a 180ºC por
cerca de 40 minutos.
Fonte: www.receitatodahora.com.br
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UM
OBJETO
DE TIRAR
o chapÉU
Em protesto à obrigatoriedade do ensino do criacionismo como
alternativa à teoria da evolução, Bobby Anderson, da Pensilvânia, fundou em 2005 o satírico “Pastafarianismo” (de “pasta” +
“rastafari”). O culto ateu tem como ente supremo e sobrenatural o
“Monstro do Espaguete Voador”. Para reverenciá-lo, seus seguidores usam peneiras ou escorredores de macarrão como chapéu. O
Pastafarianismo já foi legalmente reconhecido como religião em
alguns poucos países, como Holanda e Nova Zelâtndia.
A metáfora da peneira serve para explicar a seleção natural:
limpa, purifica, separa, destaca, escolhe, barra as imperfeições e
só deixa passar o que interessa. Seu uso no campo e garimpo, que
data de séculos, parece anteceder a ascensão à cozinha.
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O chinois, peneira imprescindível para preparar
molhos perfeitamente líquidos e delicados, também
daria um chapéu interessante, não fosse o seu cabo. O
próprio nome que foi dado ao utensílio – “chinês” na
tradução do francês –, alude à semelhança de forma
com o chapéu cônico ostentado por camponeses
orientais e asiáticos.
As peneiras primitivas surgiram há mais de 5 mil
anos e eram feitas de juncos ou papiros entrelaçados.
O chinois é mais contemporâneo, filho do século XX,
nascido algum tempo após a descoberta do aço inox
e do plástico. Também é chamado de peneira cônica,
passador chinois, coador chinês e passador chinoy.
Recentemente, ganhou maior visibilidade por co-estrelar programas e reality shows de culinária, porque
é bastante utilizado pelos profissionais da gastronomia e confeitaria. A peça em formato de cone
pode ter vários tamanhos, assim como os furinhos
que a acompanham. Orifícios maiores são melhores
para sopas mais grossas, enquanto que os menores
(chinois etámine) filtram cremes e molhos mais finamente. Ainda transforma legumes e tubérculos bem
cozidos em purês aveludados, clarifica caldos e rende
límpidos líquidos de frutas.
Com tais qualificações e funcionalidades, o utensílio
é ideal para quem é da área e para quem não é, mas
cozinha em casa. Faz a finalização de molhos à base
de manteiga lisos e sedosos, prepara geleias (coulis)
menos consistentes e leite de amêndoas, além de
reter gorduras indesejadas e retirar a água da massa.
Gostaria de comprar um? Os melhores já vêm com
um pilão de madeira para esmagar os ingredientes
que serão coados. As vantagens dos modelos em inox
são a durabilidade, a higienização fácil e a possibilidade de passar itens quentes pelo funil. O chinois
de plástico, ou com pegador de plástico resistente ao
calor, pode ser manuseado perto do fogo sem queimar as mãos.
Não recomendamos aos adeptos do Pastafarianismo
quaisquer versões submetidas a altas temperaturas.
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Tofu

O tofu tornou-se mais popular por ser utilizado na
culinária japonesa e em dieta vegetariana, mas por
ser um alimento rico em proteínas, cálcio e ferro,
pode ser uma ótima opção alimentar no cardápio do
dia a dia. Produzido por meio da coalhada da soja, o
tofu tem um processo de produção muito similar ao
da fabricação de queijo.
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é versátil
e rico em
proteínas

De acordo com a nutricionista Vanessa Menck,

O alimento está bastante associado
ao vegetarianismo, porém seus
benefícios podem ser aproveitados
em qualquer dieta

a especialista.

formada pela UNICAMP, o tofu possui poucas
calorias e oferece muita versatilidade na hora do
preparo. “Pode ser utilizado na culinária em doces e
salgados, afinal ele possui um sabor neutro”, destaca.
Além disso, é importante lembrar que existem
tipos diferentes de tofu: firme, seco, fresco, mole e
defumado. “Como 80% da sua composição é água,
tem que escolher o certo para cada preparação”, diz

Para facilitar essa escolha, a nutricionista ensina
três opções de receitas utilizando tipos diferentes de
tofu. Anote!

SUGESTÃO: CONSUMIR NO CAFÉ DA MANHÃ

TOFU MEXIDO COM TORRADAS
Ingredientes
Tofu mole orgânico: cerca de 200g

Temperos: açafrão, pimenta, sal marinho, cerca de 1 colher de chá rasa de cada
Azeite de oliva: 1 colher de sopa rasa
Preparo
Escorra o excesso de água do tofu e amasse-o com um garfo. Esquente a frigideira, coloque o
azeite, o tofu e os temperos. Mexa bem. Em 3 minutos está pronto. Coloque nas torradas.

SUGESTÃO: CONSUMIR NO ALMOÇO

MOUSSE DE ABACATE
Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de tofu macio (soft) cortado em cubinhos
1/4 de xícara (chá) de água filtrada
2 colheres (chá) de essência de baunilha e/ou canela em pó
1 e 1/2 xícara (chá) de cacau em pó 100%
3 colheres (sopa) de açúcar de coco ou demerara ou melado de cana
1 avocado ou meio abacate
Preparo
Em um liquidificador, adicione a água e o abacate, e bata bem. Adicione os demais ingredientes
e bata até ficar uniforme. Se necessário, auxilie com uma colher. Coloque em tacinhas e deixe na
geladeira por 4 horas.

SUGESTÃO: CONSUMIR NO JANTAR

TOFU FIRME FIT
Ingredientes
Tofu firme: 200g

1/2 colher de sopa de shoyu
2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo de gergelim
Sal
Orégano ou manjericão fresco
Preparo
Escorra o excesso de água do tofu, depois corte-o em fatias de 1cm de largura. Misture o shoyu e
os temperos em um bowl, misture bem e deixe o tofu de molho por 5 minutos para pegar o sabor.
Acrescente o óleo na frigideira, deixe esquentar um pouco e doure o tofu dos dois lados. Pode ser
consumido quente ou frio, acompanhado de uma salada de legumes.
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Da boia ao grude
Nos anos 1970, circulou na revista Grillus (da Universidade Federal do RS) e em outros periódicos, o personagem Rango. Tipo miserável que habitava uma lata de lixo, marginalizado,
pobre e esfomeado. Criação do desenhista Edgar Vasques. Em 2011, a Paramount Pictures
se encarregou de distribuir a animação “Rango”, o camaleão do Velho Oeste com crise de
identidade, que venceria o Oscar da categoria. Rango o quê? Comida?
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Nem sempre é fácil interpretar o
significado de raiz de uma palavra
transmutada pela linguagem popular, liquidificada por metáforas,
contrastes humorísticos, metonímias, livres associações e outros
fenômenos. O elo da cadeia pode
se perder.
“Comer” nasceu do latim “comedere”, relacionado ao verbo “edere”,
“comer”. E a gíria “rango”? Viria
do faminto inglês “hungry”, ou do
apetitoso francês “ragoût”, reduzido para “ragu”? Incerto, tanto
quanto quem foi o criador da
expressão “rango 0800”: comida
de graça, “na faixa”.
Outro termo que deixa os linguistas meio que boiando, é “boia”.
Câmara Cascudo considerava um
brasileirismo, surgido da analogia ao salvamento dos afogados
versus salvamento dos famintos;
ou, mais aceitável, de uma gíria de
quartel advinda do feijão semicozido que boiava no caldo ralo

e incolor. O Dicionário Houaiss
segue essa mesma direção, da
comida que flutua. Em Portugal,
é comum chamar informalmente
de “boia” o pedaço de pão, carne
ou toucinho afogados no prato de
sopa. Ou a própria sopa.
“A boia tá na mesa” ainda guarda
um certo apelo promissor para o
estômago. Não é a mesma coisa
com “gororoba”, que exala o tom
pejorativo. Já imaginamos a comida malfeita às pressas, insossa, de
estado e origem temerárias. Seria
uma alteração de “guariroba”, verbete tupi que denomina a “Centrolobium robustum”, palmeira
de palmitos amargos, que acabou
virando a “gororoba” sinônimo de
prato nefasto.
Com “grude” não é o mesmo,
mas quase. Graças à jovialidade
e ao humor nacionais, muitos o
acabam utilizando até quando a

boia promete, embora “grude” seja
também cola de sapateiro. “Hora
do grude, cambada”. Também pode
ser a farinha misturada à água;
a iguaria nordestina de goma e
leite de coco, assada e servida na
folha de bananeira; ou a pessoa
(carinhosa ou inconveniente) que
não larga do nosso pé. Sabe o tal
apedrejado “glúten”? Não é pra
menos, quer dizer “grude, cola”.
E tem o bandejão transformado
em “bandeco”, aquela marmita ou
refeição universitária meia boca,
geralmente sem alma, padronizada. Mais papança, bucha,
manjuba, balaio, papá e outras
especialidades da grande mesa
linguística-culinária brasileira.
Essa conversa toda às duas da
matina deu fome. Hora mundial
oficial da xepa da madrugada.
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O tempero do sertão
que conquistou São Paulo

Rodrigo

Oliveira

O chef Rodrigo Oliveira, responsável pelo sucesso do

É importante resgatar que tudo começou na década

restaurante Mocotó, na Vila Medeiros, em São Paulo,

de 1970, com o “Seu” José Almeida, pai de Rodrigo.

é um dos ‘queridinhos’ da atual gastronomia. Seu jeito

Ele montou seu bar na Vila Medeiros, região onde

tranquilo parece nem combinar com a adrenalina

morava, servindo caldinho de mocotó [daí o nome do

apresentada nos atuais realities como proposta do

restaurante]. O tempo passou e, aos 13 anos, o filho

universo gastronômico. Mas apesar da fala mansa,

começou a ajudar: lavando louça, servindo o balcão,

o chef não para! Talento, dedicação e muito trabalho

limpando o banheiro. “Meu maior interesse era ficar

transformaram o Mocotó em um dos restaurantes

perto do meu pai”, conta. E a coisa foi ganhando pro-

mais desejados da capital de São Paulo, que faz muita

porção: deixou de ser trabalho de final de semana e

gente ficar horas na fila para garantir uma mesa para

passou a ser compromisso.

degustar a tradicional comida nordestina. Depois dele,
vieram o Esquina Mocotó e o Balaio, para dar continuidade a este trabalho tão bem executado.

O jovem se esforçou para buscar outros caminhos: começou a fazer curso de engenharia e gestão ambien-

No Mocotó, o cardápio destaca delícias inspiradas na

tal, e ao descobrir um curso de gastronomia, decidiu

culinária sertaneja nordestina. E mesmo quem não

seguir o coração. A partir dessa escolha, percebeu que

é fã das opções, ao prová-las acaba se rendendo, pois

deveria colocar toda a sua energia no restaurante.

tudo é feito no maior capricho e, o que é melhor, as

Quem nunca havia escutado falar em Vila Medeiros

porções são democráticas. Variam da mini à grande,

hoje identifica o bairro pelo restaurante. E ao provar

possibilitando provar um pouquinho de (quase) tudo.

o cardápio, a gente agradece por ele ter trilhado o

“Já o Esquina tem uma apresentação mais contempo-

caminho certo!

rânea e autoral e no Balaio busco olhar para as várias
cozinhas do Brasil, sem amarras”, define o chef.
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Mas o pai, preocupado, queria que o filho estudasse.

Aqui, conheça um pouco mais sobre o chef, suas inspirações e aspirações.

O dadinho de tapioca é uma criação sua e uma das
marcas registradas do Mocotó. Outros estabeleciComo despertou o interesse pela gastronomia?

mentos passaram a oferecer este prato também. Isso

Algum prato preparado por um ente querido, algum

te incomoda ou você se sente prestigiado pela ‘cópia’?

tempero especial?

O dadinho foi criado no Mocotó e me enche de orgu-

Foi meu pai quem me ‘despertou’ o interesse pela

lho vê-lo por todos os cantos do País e até em alguns

gastronomia. Digo isso porque ele tinha um pequeno

lugares do mundo. Essa é uma pergunta que escuto

empório que vendia artigos nordestinos e caldo de

com frequência e fico muito feliz mesmo com esse

mocotó, e eu ia para lá desde os 13 anos para ficar

resultado. Uma vez fui fazer um evento com diversos

perto dele. Meu trabalho começou ali (onde funciona

restaurantes e, quando mandei o menu, não aprova-

o restaurante Mocotó hoje). Quando chegou a hora

ram porque já tinha uma barraca fazendo dadinho.

de ir à faculdade, até comecei cursos relacionados ao

Não é genial?

ambiente - Engenharia Ambiental e Gestão Ambien-

Você gosta de criar novas receitas, inovar? Quais

tal - mas no meio do caminho descobri que tinha uma

são suas inspirações para cozinhar?

faculdade de gastronomia, até então bem desconheci-

Tudo pode ser uma inspiração. A música que ouvi no

da. Eu já trabalhava no Mocotó, então foi uma escolha

rádio dirigindo, aquela ideia que surge no chuveiro,

pensando em permanecer perto dele. O caldo de

um passeio com meus filhos. Mas esse é só o começo.

mocotó, preparado pelo pai desde o começo, é o prato

Eu gosto do processo, de tornar uma boa ideia em

da nossa família, o começo de tudo.

realidade e isso depende de muito suor e vários testes.

O que mais te encanta nos ingredientes brasileiros?

Uma boa ideia não é nada sem o desenvolvimento.

Poderia citar algum que não pode faltar em seu

A sua cozinha é uma reinvenção de pratos típicos

cardápio?

do Nordeste? Ou você mantém algumas tradições e

Com a proporção que os restaurantes tomaram hoje,

ajusta outras? Como resolve essa questão? Pode dar

eu não consigo mais escolher os ingredientes, mas

exemplos citando os pratos?

o contato com o produtor e o que ele gera é funda-

Eu gosto de falar que o Mocotó é a tradição com a

mental para mim. Temos uma diversidade imensa de

inovação que hoje nos é oferecida. Procuramos fazer

ingredientes no Brasil, que ainda precisa ser melhor

melhor aquilo que fazemos todos os dias há 45 anos.

conhecida. Acho muito feliz o cenário gastronômico

Por exemplo, o caldo de mocotó, que dá nome à casa

nacional atual, que tem valorizado cada dia mais

e está desde o dia um. Ele é a mesma receita proposta

esses ingredientes. Nos meus restaurantes não faltam

pelo meu pai. No mesmo cardápio também tem a car-

feijões. Dos tipos mais consumidos no Nordeste, como

ne de sol, receita consagrada da cozinha sertaneja que

o feijão-fradinho, até outros menos conhecidos, como

já fizemos de várias formas e mudamos mais uma vez

feijão-guandu.

o método de cura há pouco tempo. Sem contar o dadi-

E com relação aos condimentos: o que não pode fal-

nho, receita nossa que é o hit da casa. Aqui, tradição e

tar? Poderia dar alguma dica de algum condimento

inovação andam juntas.

que pode dar um toque especial?

Qual o clima que domina a sua cozinha? Como é o

Cominho tem o gosto da minha casa, da minha famí-

seu dia a dia de chef?

lia. Esse é o tempero que não falta e pode dar aquele

Gosto de pensar que o clima nas nossas cozinhas é

toque especial.

dinâmico e pacífico. Esse é meu jeito de trabalhar.

O coentro é um tempero típico da comida nordestina,

Estamos sempre em movimento, mas procurando um

mas tem gente que ‘detesta’. Qual a dica para usá-lo? É

clima descontraído e amistoso. Aquela imagem da co-

preciso ter cuidado para não carregar no sabor?

zinha profissional truculenta não impera nos nossos

Sempre procuro usá-lo fresco no final do preparo, na

restaurantes. Hoje, com a operação em mais de um

medida certa. Pouco não vai ser notado e muito toma

lugar, eu alterno o turno entre eles. Um dia no Balaio,

o prato.

outro no Mocotó e no Esquina.
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Como transformar um prato em algo especial?

este bairro para o público? Porque tem gente que só

Existe algum segredo para transformar até mesmo

vai à Zona Norte [de São Paulo] por causa do Moco-

o trivial em algo marcante?

tó. É uma forma de mostrar que comida boa está em

Para mim o prato sempre é algo especial, minha

qualquer lugar e não apenas em regiões nobres?

grande motivação é mostrar que o trivial é importan-

O Mocotó só existe porque está na Vila Medeiros.

te e pode se tornar aquela refeição extraordinária.

Ele é a junção da periferia de São Paulo com o sertão

Quando me perguntam o que é mais importante na

pernambucano. Não faz sentido sair daqui, não seria a

cozinha, sempre respondo: tempo. O domínio do tem-

mesma experiência. Por isso abrimos outras propostas

po é o segredo.

em outras partes da cidade. Nosso conceito número

Comida precisa ter alma? Qual o segredo para colocar amor em um prato?

um é “inclusividade” - fazer o melhor para o maior
público possível, principalmente nossos vizinhos.

Para mim toda comida tem alma. Ela é a expressão do

O Mocotó não aceita reservas, mas as pessoas são

seu lugar e sua cultura com as mãos de quem faz. Se

capazes de ficar um longo tempo na espera. Você

dermos os mesmos ingredientes para pessoas diferen-

acredita que isso acontece pela comida, pelo ambien-

tes que devem reproduzir a mesma receita, teremos

te, um conjunto de tudo? Por que o Mocotó desper-

produtos diferentes. Não é uma ciência exata e é aí

tou essa paixão no público?

que mora sua beleza. Esteja bem, dedique-se, que sua

Pelo conjunto, com certeza. Josafá, que está conos-

comida será boa.

co há 38 anos, diz que o atendimento é tão ou mais

Você se tornou uma referência na gastronomia, qual
o peso disso? Esse reconhecimento por parte do público e da mídia aumenta a responsabilidade? Como
lidar com isso, sem pressão?
Eu tenho muita sorte porque, de fato, eu gosto muito
do que faço. Então eu fico feliz quando percebo que há

importante que a comida. Concordo com ele. Uma boa
comida sem a acolhida necessária não cria o encantamento e esse é sentimento mais buscado em uma
experiência gastronômica. Acredito que o inusitado
seja um fator que faz as pessoas buscarem o Mocotó
também.

o reconhecimento, mas estou sempre pensando que

Qual a diferença entre o Mocotó, o Esquina Mocotó

há muito ainda para ser feito. O foco é em como fazer

e o Balaio?

melhor aquilo que faço hoje. A pressão vai embora na

O Mocotó é o restaurante da minha família e que con-

bicicleta!

ta a nossa história. Cozinha sertaneja na periferia de

A culinária nordestina parece simples, tipo comida
do dia a dia. Mas na prática não é bem assim, não é?
Ela exige técnica, estudo, cuidado? Quais são os seus
desafios na elaboração dos pratos?
Acredito que toda cozinha exige técnica, estudo e

São Paulo. Já o Esquina tem uma apresentação mais
contemporânea e autoral focando no local, o lugar que
estamos, a cidade de São Paulo. No Balaio, filho mais
novo, busco olhar para as várias cozinhas do Brasil
sem amarras.

cuidado, mesmo aquela do dia a dia. É só pensarmos
nas nossas avós, elas possuem tudo isso acima, passaram uma vida aprendendo a cozinhar. A diferença
é que esse conhecimento não é valorizado enquanto
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Pingue-Pongue
Vinho combina com: afago

conhecimento formal. O que muda na cozinha profis-

Boa comida precisa de: tempo

sional são os equipamentos que temos à disposição e a

Sua principal especialidade: hospitalidade

quantidade que fazemos. O grande desafio é manter o

Um hobby: bicicleta

padrão, fazer bem todos os dias.

Um desejo: uma praça na Vila Medeiros

Manter-se na Vila Medeiros - onde tudo começou - é

Qual palavra te define: inacabado

um bairrismo? Como você se sente ao apresentar

Para ser um chef consagrado é preciso: suor

s e r e n d i p i d a d e
T e x t o :

S p a r t a c o

R o d r i g u e s

O ser humano, que não é bobo nem nada, soube tirar
proveito dessa descoberta acidental, a enrugada,
energética e adocicada uva-passa, livre de colesterol
e glúten.
Uma vez submetida à desidratação (por meios naturais ou artificiais), a uva que vira a pequena passa
pode ser armazenada por longos períodos e facilmente transportada em viagens. Ainda por cima é mais

Rugas da saúde

nutritiva, pois nela os compostos e vitaminas estão

Popular, importante, desejada e misteriosa. Não há

O tipo mais utilizado em escala global vem da cha-

consenso sobre o exato local de surgimento da uva.

mada uva sultanina, originária da região de Anatólia,

São citados Oriente Médio, Europa, norte de Ásia e

Turquia (Pérsia Antiga). É a uva que a gente conhece

até Groenlândia. Certo é que a fruta caminha entre

como Thompson, o sobrenome do vitivinicultor que

nós desde os tempos pré-históricos e contabiliza mais

introduziu a variedade na Califórnia, ao fim do século

de 60 mil variantes. E alguma delas, em uma época

XIX. Ali começava o império do agricultor e o reinado

anterior à Roma ou ao Egito antigos, despencou da

das Thompson Seedless Grapes, as bem-vindas uvas

videira e ficou exposta ao sol até secar.

sem sementes.

g a r f o s
T e x t o :

e

mais concentrados.

g a f e s

S p a r t a c o

R o d r i g u e s

Talheres da discórdia
Tão simples e necessários (para quem usa), garfos, colheres e facas também podem entrar para aquela indesejada lista dos momentos a serem
esquecidos, se você não estiver em dia com as regras locais. Diante de
uma inofensiva porção de fritas em Santiago, por exemplo.
Nosso instinto cultural e voraz nos manda apanhar os palitos com as
mãos, mas no Chile, tudo é resolvido com talheres. Mais ao norte das
Américas, a coisa muda: comer tacos com garfo e faca é mancada, algo
como atacar um hambúrguer de garfo e faca em riste. Ao contrário da
Tailândia, onde o garfo de arroz fica longe da boca: ele é empregado
apenas para repassar o cereal para uma colher. Ela que faz o trabalho.
Faca? Não, pois a comida já vem mimosamente cortada das cozinhas.
Por aqui não é obrigatório comer banana com talheres, mas na Inglaterra, sim. E se no lugar dos talheres forem hashis, e a gente estiver no
Japão ou em companhia de nipônicos, procure não esquecer os pauzinhos na vertical, imersos no arroz: isso é associado a funerais.
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C u n h a

Aposte no sabor
das conservas caseiras
Dá para fazê-las com sardinha e atum, substituindo
os enlatados, que costumam conter muito sódio
Praticidade é palavra-chave para enfrentar a correria diária. Nem sempre
sobra tempo ou disposição para preparar uma refeição mais elaborada e,
nessas horas, os enlatados servem como um quebra-galho. Quem nunca preparou uma saladinha com atum ou um macarrão com sardinha?
Porém, tais opções não devem ser frequentes, pois os alimentos industrializados – além de perderem nutrientes – também costumam ser ricos em
sódio e conservantes. Por isso, a dica é substituí-los de maneira que essa
tal praticidade seja mantida. Uma dica: fazer essas conservas em casa. Sim,
é possível: além de ser econômico, é fácil e muito mais saboroso.
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Segundo o chef Pier Paolo Picchi,
do restaurante Picchi (SP), qualquer peixe pode ser preparado em

Já as especiarias também contam

Outra receita dele com atum:

conserva, mas ele prefere fazê-la

com propriedades aliadas da saú-

“Corte o atum em pequenos cubos,

com atum, sardinha, garoupa e

de, como por exemplo a canela,

tempere com sal, pimenta, dente

cherne. Para ele, as conservas ca-

o gengibre ou a pimenta, que

de alho e ervas (da sua preferên-

seiras são mais saborosas porque

possuem efeito termogênico na-

cia) - eu indico salsinha e tomilho.

possibilitam o uso de temperos de

tural, acelerando o metabolismo e

Acrescente um pouco de água,

acordo com a preferência de cada

favorecendo o emagrecimento. A

sal e vinagre de vinho branco, e

um. “Na Itália, essa é uma técnica

cúrcuma e a pimenta-preta redu-

coloque para cozinhar sem deixar

bastante comum”, informa.

zem o estresse oxidativo, auxilian-

ferver. Mantenha o fogo baixo

do nos processos inflamatórios.

por cerca 15 minutos, lembrando

Para a nutricionista Roseli Ueno

que o atum não pode desmanchar.

Rossi, a vantagem de preparações

Esta escolha poderá seguir a

caseiras está na possibilidade de

preferência de cada um, mas o

consumir um alimento sem aditi-

preparo exige alguns cuidados

vos e excesso de sódio. “No caso dos

extras com higiene. “É possível

peixes, vale ressaltar que são ricos

aproveitar vidros usados de ge-

em ômega 3, um ácido graxo poli-in-

leias, palmitos ou outros. Porém,

saturado importante para a saúde

os vidros, as tampas e os utensílios

do coração”, destaca. Já a nutricio-

a serem usados no preparo da

nista Karol Coelho reforça que a

conserva deverão ser muito bem

A chef funcional Lidiane Barbosa

conservação dos peixes em óleo ou

lavados e esterilizados. Coloque-os

ensina a fazer a conserva caseira

azeite preservam o teor de ômega 3

numa panela, leve ao fogo e ferva

com tilápia, anote a receita: “Em

e fornecem mais vitamina D.

por 10 minutos. Espere a água es-

uma panela de pressão, coloque os

friar antes de usar”, ensina Karol.

filés de tilápia, cobrindo o fundo

NA HORA DO PREPARO
Tudo começa com a escolha do
peixe. Observe se os olhos estão

RECEITA PARA FAZER
EM CASA

Depois escorra, seque o peixe em
um pano e coloque-o seco em um
vidro, com azeite de oliva, um
pedaço de alho com tomilho e
alguma erva seca, como orégano,
por exemplo. Mantenha em geladeira por 15 dias”.

da panela com azeite, sal marinho
moído, limão e fatias bem finas de
cebola roxa. Faça isso em camadas

brilhantes, guelras e escamas bem

O chef Picchi ensina a colocar

e depois acrescente aproximada-

presas e a consistência firme. Na

um pedaço de atum cru em um

mente 1/4 de xícara de vinagre

hora de fazer a conserva, prefi-

vidro, cobrir de azeite, acrescen-

de vinho branco e mais 1/2 xícara

ra um azeite de boa qualidade

tar um dente de alho, tomilho e

de azeite. Depois disso, tampe a

e especiarias. “O azeite de oliva

tampar bem, deixando o vidro

panela de pressão e leve ao fogo

extravirgem é um excelente aliado

bem fechado. Depois cozinhar

médio-alto até começar a apitar.

da saúde, pois contribui para o

em banho-maria por uma hora,

Na sequência, baixe o fogo e deixe

controle do colesterol, favorecendo

deixando esfriar. E quando esti-

por mais 4 minutos, após soar o

a saúde cardiovascular. Além disso,

ver morno, dar um choque tér-

apito mais alto. Depois desligue e

auxilia na absorção de vitaminas

mico, colocando-o em uma tigela

deixe a pressão sair sozinha. “Abra

lipossolúveis da dieta (vitaminas A,

com gelo. Dessa forma, garante

a panela e retire os filés de tilápia,

D, E, K). Também é fonte de antio-

o vácuo e é possível armazená-lo

colocando-os delicadamente em

xidantes e possui ação anti-infla-

em armário, sem precisar refrige-

um pote de vidro com o caldo que

matória”, explica Karol.

rar, por até 2 meses.

será formado”.
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Em 1866, Mark Twain visitou o Havaí e decretou: “É a mais
deliciosa fruta conhecida pelo homem”. De colher em punho,
ele raspava a polpa branca, cremosa e doce da sua cherimoya
(cherimólia em português), nas vizinhanças do vulcão Kilauea.

Manjar dos deuses

De formato semelhante ao da fruta-do-conde e mais lembrando um coração, a cherimólia é também chamada de fruta-sorvete ou manjar branco. Seu sabor surpreende pela delicadeza
e complexidade, parece um mix de várias outras frutas, pois
lembra morango, abacaxi, banana, manga, pera... Muitos a
associam à graviola, de quem é aparentada.
Típica de climas amenos, sua origem provável é andina peruana. Os incas a ofereciam aos deuses (seu nome na língua
quechua quer dizer “sementes frias”), mas a civilização atual a
consome na forma de smoothies, iogurtes, batidas e mousses.
Divina como sobremesa e adorada na Europa, é generosa em
vitamina C, fibras, potássio e minerais, livre de gorduras saturadas e com pouco sódio.
Onde comprar? Não é preciso ir até os Andes: ela é produzida
por aqui, principalmente na região da Serra da Mantiqueira.

O quarteirão das artes
Em 1910, um logradouro da cidade do Porto mudou seu nome,
de Rua do Príncipe para Rua de Miguel Bombarda (uma personalidade republicana). Desde então, ao longo de seus 650
metros, instalou-se todo tipo de negócio com veia artística: galerias, livrarias temáticas, lojas de design e decoração alternativa, móveis vintage, música e artesanato. Virou não apenas um
reduto de amantes da arte, investidores, gente cool e curiosa. É
também atração turística.
Outro barato desta rua é a gastronomia variada, que recheia o
endereço. Petiscarias, restaurantes, mercearias, casas de chá e
especiarias, e várias outras formas de expressão culinária. Ao
lado da Galeria Fernando Santos e da livraria infantil Papa-Livros, temos a famosa Rota do Chá, no nº 457, e a centenária
casa de biscoitos Diogo, no 416.
Espaços carismáticos que alimentam o corpo e a alma, como o
Oficina, nº 282. Não exatamente um restaurante ou galeria, é mais
um projeto que mistura cultura e comfort food, assegurando a arte
no prato, nas paredes e no menu, que é sazonalmente repaginado.
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anuncio adega
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Você pode ir quantas vezes quiser aos restaurantes do Programa

s a c a - r o l h a

Saca-Rolha e levar até duas garrafas de vinho sem pagar a
rolha. É importante que, ao chegar, você se identifique como
associado do nosso clube, apresentando sua carteirinha virtual no
smartphone. Limitado a duas garrafas por grupo.

saca-rolha

Sociedade da Mesa é muito bem-vinda e não paga rolha

AREIA QUE CANTA

amparo - sp
CANTINA VILLA FORTUNA

Tipo de Culinária: Italiana
Rua Barão de Campinas, 226, Centro
(19) 98282-1112

atibaia - sp
RESTSURANTE 7 ERVAS

Tipo de culinária: Brasileira
Avenida Coronel Ernesto Andrade Alves,
136, Loanda
(11) 2427-4465 / (11)99960-1670

QUINTAL DO GUI COZINHA ARTESANAL

Tipo de Culinária: Europeia
Alameda Lindoia, 139
(11) 96050-5646

ROMANO RESTAURANTE

Tipo de Culinária: Italiana
Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez,
2.568
(11) 2427-4777

Belo horizonte - mg
ALMA CHEF

Tipo de culinária: Contempôranea
Rua Curitiba, 2.081, Bairro Lourdes
(31) 2551-5950

MANGANELLI

Tipo de culinária: Contempôranea
Avenida Raja Gabaglia, 1.137,
Cidade Jardim
(31) 3036-8400

L’ENTRECÔTE DE PARIS
Tipo de culinária: Francesa
Rua Marília de Dirceu, 189,
Bairro de Lourdes
(31) 3327-4959

68 LA PIZZERIA

Tipo de culinária: Italiana
Rua Felipe dos Santos, 68,
Bairro de Lourdes
(31) 3291-7466 / (31) 3292-0208 /
(31) 99277-1061
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DEGLI ANGELI

Tipo de culinária: Italiana
Rua Francisco Deslandes, 156, Anchieta
(31) 3281-7965

BISTRÔ VILA RICA

Tipo de culinária: Italiana
Av. Fleming, 900, Pampulha
(31) 3646-9946

Tipo de culinária: Tradicional de Fazenda
Rod. Eng. Paulo Nilo Romano (SP 225),
Km 124,5 - Dentro do Hotel Fazenda
& Ecoturismo Areia que Canta
(14) 3653-1382

campinas - sp
CENÁRIO CHURRASCARIA

blumenau - SC

Tipo de culinária: Churrasco
Rua Coronel Quirino, 1.682, Cambuí
(19) 3252-5333

SENAC RESTAURANTE-ESCOLA

FILET E CIA

Brasilia - df

L’ENTRECÔTE DE PARIS

Tipo de culinária: Churrasco e Variada
Tipo de culinária: Alemã		
Rua Dr. Emílio Ribas, 891, Cambuí
Alameda Rio Branco, 165, Jardim Blumenau
(19) 3252-5579
(47) 3222-0005

CHICAGO PRIME CHCG

Tipo de Culinária: Carnes
SCLS 114, Bloco C, Lj. 3, Asa Sul
(61) 3256-2187

BISTRÔ EM CASA

Tipo de culinária: Contempôranea/Italiana
SHCLS 213, Bloco A, Loja 19, Asa Sul
(61) 3554-0090 / (61) 99261-1909

OLIVAE

Tipo de culinária: Comtemporânea Italiana
CLS 405, Bloco B, Loja 02, Asa Sul
(61) 3443-8775

D.O.C. FOOD AND WINE BAR
Tipo de Culinária: Internacional
Contemporânea
SHIS, QI 21, Bloco B, Parte B
(61) 2196-4263

LA TAMBOUILLE

Tipo de culinária: Italiana
Park Shopping, Espaço Gourmet, SAI/SO,
área 6.580, CCCV, loja 249 K1, Guará
(61) 3047-5925

Tipo de Culinária: Francesa
Av. Guilherme Campos, 500, Alameda,
Parque Dom Pedro Shopping
(19) 3209-2609

MAIALINI

Tipo de Culinária: Italiana
Rua Emília Paiva Meira, 76, Cambuí
(19) 2515-2738

CANTINA MESSINA

Tipo de Culinária: Italiana
Rua Dr. Antonio Rodrigues de Melo, 32,
Cambuí
(19) 2515-6060 / 2517-6060

DUO

Tipo de culinária: Italiana
Rua Gustavo Engue, 48, Cambuí
(19) 3395-9699

VILA PARAÍSO

Tipo de culinária: Peixe e Frutos do Mar
Rodovia Dr. Heitor Penteado, 1.716,
Joaquim Egídio
(19) 3298-6913

LAGRUNDI

brotas - sp

Tipo de culinária: Tailandesa/Indonésia
Rua Sampainho, 58, Cambuí
(19) 3251-0719

BROTAS ZEN BISTRÔ

EL TRANVIA

Tipo de culinária: Brasileira
Rodovia Brotas-Patrimônio, Km 15
(14) 99121-8040

Tipo de culinária: Uruguaia
3º piso do Shopping Iguatemi
(19) 3294-1345

FARROUPILHA/RS
ARTE IN TAVOLA RESTAURANTE

campos do Jordão - sp
GATO GORDO

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Glicinias, 70, Descansópolis
(12) 3663-2973

SAFÁRI RESTAURANTE E BAR

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Djalma Forjaz, 139
(12) 3663-4936

VILLA GOURMET

Tipo de culinária: Contemporânea
Av. Macedo Soares, 203, Capivari
(12) 3663-1323

CAXIAS DO SUL/RS
LE PETIT BISTRÔ

Tipo de Culinária: Variada
Rua 13 de Maio, 1.115, Cristo
(54) 3221-0097

curitiba - pr

Tipo de Culinária: Italiana
Farina Park Hotel, RS 453, Km 106, divisa
com Bento Gonçalves e Garibaldi
(54) 3458-7033

florianópolis - SC
BISTRÔ SANTA MARTA

Tipo de Culinária: Contemporânea
Rua Laurindo Januário da Silveira, 1.350,
Canto da Lagoa
(48) 99916-0768 / (48) 3371-0769

RITA MARIA LAGOSTERIA

Tipo de culinária: Frutos do Mar
Rua Henrique Valgas, 318, Centro
(48) 4009-2442

A CASA DO CHEF BISTRÔ

Tipo de Culinária: Todas. Chefs e menus
diferentes toda semana
Rua Emílio Meyer, 80, esq. com a Rua Miguel
Daux, Coqueiros
(48) 3030-3081 / (48) 99921-2614

GOIÂNIA - GO
RESTAURANTE MOURÃO

jundiaí - sp
BRUNHOLI GRILL & PIZZA

Tipo de culinária: Contemporânea/Pizzaria
Avenida Antonio Segre, 892, Jd. Brasil
(11) 4497-1429

limeira - sp
MAVERICK THEMATIC MUSIC BAR
Tipo de culinária: Italiana
Rua Paschoal Marmo, 908
(19) 3443-2276

lindóia - sp
PENNYNSULA DOM RAUL

Tipo de culinária: Mediterrânea
Km 2,5 da Rodovia Socorro/Lindoia
(19) 3895-2626

maceió - al

Tipo de culinária: Churrasco		
DIVINA GULA
Av. C-231, Qd. 501, Lt. 01, nº 10,
Tipo de culinária: Brasileira
Jardim
América
PRIME GRILL CURITYBA
Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira, 85
(62) 3285-2288
Tipo de culinária: Churrasco		
(82) 3235-1016
Rua Mateus Leme, 2.835
DON RALF
(41) 3527-0559
Tipo de culinária: Peruana
Alameda Couto Magalhães, 685, Setor Pedro
ESPAÇO CARMELA
Ludovico
TÁBUA DE CARNE RESTAURANTE Tipo de culinária: Contemporânea
(62) 3255-6185
UNIDADE PONTA NEGRA
Rua Doutor Claudino dos Santos, 72,
Tipo de culinária: Regional
São Francisco
SABORES DE LISBOA
Avenida Engenheiro Roberto Freire, 2.396,
(41) 3779-3979
Tipo de culinária: Portuguesa
Capim Macio
Av.
Contorno
Sul,
Q26,
Lote
6A
CATANZARO RISTORANTE
(84) 3642-1246
(62)
3086-1061
/
(62)
98328-1771
Tipo de culinária: Contemporânea
TÁBUA DE CARNE RESTAURANTE Av. Sete de Setembro, 4.211, Batel
UNIDADE VIA COSTEIRA
(41) 3340-4000
Tipo de culinária: Regional
ORIGENS
Avenida Senador Dinarte Mariz, 229,
PASTA DEL CAPITANO
Tipo de culinária: Contemporânea
Parque das Dunas (Via Costeira)
Tipo de culinária: Italiana
Av. Sete de Setembro, 5290, Batel
(84) 3202-5838
Av. Pedro Paula de Morais, 703
(41) 3351-2222
(12) 3896-5241

natal - rn

ilhabela - sp

REI DO CAMARÃO

Tipo de culinária: Frutos do Mar
Rua Lívio Moreira, 215, São Lourenço
(41) 3252-9051

CANTINA DO DÉLIO

Tipo de Culinária: Italiana
Rua Itupava, 1.094, Alto da XV
(41) 3078-0010

CAMPANIA RISTORANTE

Tipo de culinária: Italiana
Alameda Prudente de Moraes, 1.265, Centro
(41) 3013-2009

INDAIATUBA/SP
CASA DA MOQUECA

Tipo de Culinária: Frutos do Mar e Peixes
Rua Presidente Kennedy, 1.145,
Cidade Nova I
(19) 3885-0833 / (19) 3885-0866

ITU - sp

nova lima - MG

DIVINO

Tipo de culinária: Contemporânea
Quinta Avenida, 144 - Loja 6,
Vale do Sol
(31) 3541-4272

paraty - rj
CASA COUPÊ

RANCHO DA PICANHA

Tipo de culinária: Brasileira
Praça Monsenhor Hélio Pires, 6,
Centro Histórico
(24) 3371-6008

SAN RAPHAEL COUNTRY HOTEL

Tipo de culinária: Italiana
Rua Barão de Guaraúna, 553, Juvevê
(41) 3205-3883

Tipo de culinária: Internacional e Brasileira
Avenida Tiradentes, 2.223
(11) 4813-8877

Tipo de culinária: Contemporânea
Praça Macedo Soares, 1.829,
Centro Histórico
(24) 3371-2441

joanópolis - sp

Piedade - sp

SUSHI ARTE

CAPRIL DO BOSQUE

RONCO DO BUGIO

LIMOEIRO CASA DE COMIDAS

Tipo de culinária: Italiana
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
669, Cristo Rei
(41) 3014-8014

PANTUCCI TRATTORIA

Tipo de culinária: Japonesa
Avenida dos Estados, 95, Água Verde
(41) 3022-7704

Tipo de Culinária: Churrasco Grill
Rodovia Waldomiro C. Camargo, km 57,
Bairro Pirapitingui
(11) 4024-1093 / (11) 4024-5113

Tipo de culinária: Queijaria
Estrada da Terra Preta, Km 3, s/ nº
(11) 99609-0773

MARGARIDA CAFÉ

Tipo de culinária: Contemporânea
Estrada PDD, 128, Bairro dos Pires
(11) 98259-7788
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BRASILEIRINHO IPANEMA
Tipo de culinária: Brasileira
Rua Jangadeiros, 10A, Ipanema
(21) 2513-5184

CASA DA FEIJOADA

porto alegre - RS
CASA DO CAMARÃO
RESTAURANTE

Tipo de culinária: Frutos do Mar
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2.280, Chácara das
Pedras
(51) 3328-7070

LOLA BAR DE TAPAS

Tipo de Culinária: Espanhola
Rua Castro Alves, 422, Rio Branco
(51) 3557-0004

VINERIA 1976

Tipo de Culinária: Internacional Moderna
Praça Dr. Maurício Cardoso, 49, 2º andar,
Moinhos de Vento
(51) 3557-4764 e (51) 98943 2124

LORENZO BISTRÔ

Tipo de culinária: Franco-italiana
Rua Visconde de Carandaí, 2, Jardim
Botânico (esq. c/ R. Lopes Quintas)
(21) 2294-7830 / (21) 3114-0855

BISTRÔ DO PAÇO

Tipo de culinária: Variada e Tortas Suiças
Doces
Praça XV de Novembro, 48, Centro
(21) 2262-3613

sales - sp
BAOBÁ RESTAURANTE

LE QUINTAL/VIP GOURMET CLUB

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Francisco Bráulio Filho, 90
(12) 98119-6311

BARBARESCO CENTER VALE
Tipo de culinária: Franco/Italiana
Av. Deputado Benedito Matarazzo,
9.403-K1, Jardim Oswaldo Cruz
(12) 3924-5245

BARBARESCO VALE SUL

Tipo de culinária: Franco/Italiana
Av. Andrômeda, 227, Jardim Satélite,
Vale Sul Shopping
(12) 3302-1568

TROINA PIZZA GOURMET
Tipo de culinária: Pizzaria
Av. Irerê, 60 - Alphaville
(12) 3942-7044

CASSIANO

Tipo de culinária: Brasileira
Fazenda Judiciais Barra Mansa, s/nº,
Zona Rural
(17) 3522-1400

Tipo de culinária: Portuguesa
Av. Major Naked, 144
Hotel Golden Tulip - Colinas Shopping
(12) 3131-4141

salvador - ba

São Luis - ma

Tipo de culinária: Italiana
Avenida Cristóvão Colombo, 545, Prédio 04,
Subsolo do Shopping Total, Floresta
(51) 3018-8383

OUI RESTAURANTE

LEBLON RESTAURANTE

BENTÔ SUSHI HOUSE

sto. antônio do pinhal - sp

ATELIER DE MASSAS

Tipo de culinária: Italiana
Rua Riachuelo, 1.482, Centro
(51) 3225-1125

CANTINA FAMIGLIA FACIN

Tipo de culinária: Japonesa
Avenida Bastian, 323, Menino Deus
(51) 3779-0323

porto seguro - ba
VIOLETA GOURMET

Tipo de culinária: Contemporânea
Av. 22 de abril, 339, Shopping Blue 22,
2º piso, Centro
(73) 3288-5284

ribeirão preto - sp
COMPOTTA COMIDA CASUAL

Tipo de culinária: Brasileira
Rua Paschoal Bardaro, 2.266
(16) 3965-4515

LU.CA - CULINÁRIA DE ORIGEM

Tipo de culinária: Contempôranea
R. do Professor, 321, esq. c/ R. Dr. Francisco
Augusto Cesar, Jd. Irajá
(16) 3441-0470

CHOPP TIME

Tipo de culinária: Contemporânea
Av. Independência, 2.579, Jd. Sumaré
(16) 3911-7898

BELLA CAPRI PIZZA & PASTA
Tipo de culinária: Italiana
Av. Prof. João Fiúsa, 535
(16) 3911-9090

Rio de janeiro - RJ
IN HOUSE CAFÉ-BISTRÔ

Tipo de Culinária: Bistrô Contemporâneo
Avenida das Américas, 7.777, loja 345, Barra
da Tijuca
(21) 2438-7638

BRASILEIRINHO COPACABANA
Tipo de culinária: Brasileira
Avenida Atlântica, 3.564, Copacabana
(21) 2267-3148
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Tipo de culinária: Brasileira
Rua Prudente de Morais, 10B, Ipanema
(21) 2247-2776

são josé dos campos - sp

Tipo de culinária: Francesa
Rua Dom Marcos Teixeira, 25, Barra
(71) 3321-4765

CEDRO

Tipo de culinária: Contempôranea
Estrada do Pico Agudo, km 5
(12) 3666-1713

São bernardo do campo - sp
ESTAÇÃO LEOPOLDINA

Tipo de culinária: Argentina
Avenida Imperatriz Leopoldina, 420
(11) 2564-7445

CENA SBC

Tipo de culinária: Contempôranea
Rua Doutor Fláquer, 571, Centro
(11) 4123-2799

SALA VIP

Tipo de culinária: Pizzaria
Rua Américo Brasiliense, 693, Centro
(11) 4125-5757

BACALHAU & VINHO VERDE
Tipo de culinária: Portuguesa
Rua Padre Lustosa, 388, Centro
(11) 4123-5651

São caetano do sul - sp
ALAMEDA 7 GASTRONOMIA

Tipo de culinária: Contemporânea
Alameda São Caetano, 7, Santa Paula
(11) 4224-4609

BISTRÔ BONNE JOURNÉE

Tipo de culinária: Franco-Italiana
Rua Martin Francisco, 295,
Bairro Santa Paula
(11) 98569-9982

DONA LINA E SEU LUIGI
RISTORANTE
Tipo de culinária: Italiana
Rua Casemiro de Abreu, 419,
Bairro Cerâmica
(11) 2311-2773

Tipo de culinária: Steakhouse e
Contemporânea
Av. 4A, quadra 31, loja 1, nº 12, Brisamar
Hotel, Ponta D'Areia
(98) 3303-5717

São Paulo Capital
BÁRBARO

Tipo de culinária: Argentina
Rua Dr. Sodré, 241A, Vila Olímpia
(11) 3845-7743

CHE BÁRBARO

Tipo de culinária: Argentina
Rua Harmonia, 277, Vila Madalena
(11) 2691-7628

LA FRONTERA

Tipo de culinária: Argentina
Rua Coronel José Eusébio, 105, Consolação
(11) 3159-1197

TIAN RESTAURANTE

Tipo de culinária: Asiática/Contemporânea
Rua Manuel Guedes, 499, Itaim
(11) 98686-1575

FITÓ COZINHA

Tipo de Culinária: Brasileira
Rua Cardeal Arcoverde, 2.773, Pinheiros
(11) 3032-0963

MICAELA

Tipo de culinária: Brasileira
Rua José Maria Lisboa, 228, Jardins
(11) 3473-6849

RENATO 167 RESTAURANTE
E PIZZARIA

Tipo de culinária: Brasileira/Pizzaria
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 167,
Itaim Bibi
(11) 3071-0998

VILLARES O COSTELLONE

Tipo de Culinária: Churrascaria à la Carte
Av. Luiz Dumont Villares, 542, Santana
(11) 2979-4024

011 GASTRONOMIA

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Artur de Azevedo, 613, Pinheiros
(11) 3459-4282

BRÁZ TRATTORIA

CASUAL MIL

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Hungria, 1.000, Jardim Europa
(11) 2579-1029

Tipo de culinária: Italiana
Av. Magalhães de Castro, 12.000,
Shop. Cidade Jardim
(11) 3198-9435

KOFI & CO

COSI

Tipo de Culinária: Contemporânea
Rua Alexandre Dumas, 1.518, Chácara Santo
Antônio
(11) 3624-4838

VIA CASTELLI

Tipo de culinária: Contemporânea
Rua Martinico Prado, 341,
Higienópolis
(11) 3662-2999

MERCEARIA DO CONDE

Tipo de Culinária: Contemporânea
Rua Joaquim Antunes, 217, Jardim
Paulistano
(11) 3081-7204

MARIA ESCALEIRA RESTAURANTE
POLONÊS E VODKA BAR
Tipo de culinária: Leste Européia
Rua Mourato Coelho, 53, Pinheiros
(11) 2364-9913

LOLA POR DIOS!

Tipo de Culinária: Espanhola
Rua Voltaire, 19, Vila Mariana
(11) 2592-1521

CARMEN LA LOCA

Tipo de culinária: Italiana
Rua Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília
(11) 3826-5088

GENOVA

Tipo de culinária: Italiana
Rua Lisboa, 346, Pinheiros
(11) 3064-3438

LA GRASSA

Tipo de culinária: Italiana
Av. Juriti, 32, Moema
(11) 2387-9624

NICO PASTA & BASTA

Tipo de culinária: Italiana
Rua Costa Aguiar, 1.586, Ipiranga
(11) 2068-3000

SOGGIORNO VILA MADALENA
Tipo de culinária: Italiana
Rua Harmonia, 359, Vila Madalena
(11) 3815-9545

SPADACCINO

Tipo de culinária: Italiana
Rua Mourato Coelho, 1.267, Vila Madalena
(11) 3032-8605

Tipo de culinária: Espanhola
Rua Alexandre Dumas, 1.162,
Chácara Santo Antônio
(11) 3539-9724

Tipo de culinária: Italiana
Rua Frei Caneca, 669, Consolação
(11) 3259-0932

MARIPILI

LIMONN

Tipo de culinária: Espanhola
Rua Alexandre Dumas, 1.152,
Chácara Santo Antônio
(11) 5181-4422

MUSEO VERONICA

ZEFFIRO

Tipo de culinária: Ítalo-Brasileira
Rua Manuel Guedes, 545, Jardim Europa
(11) 2533-7710

KAPPA SUSHIBAR

Tipo de culinária: Espanhola
Rua Tuim, 370, Moema
(11) 5051-2654

Tipo de culinária: Japonesa
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 524,
Itaim Bibi
(11) 2691-8003

PAELLAS PEPE

IZAKAYA TAKA DARU

Tipo de culinária: Espanhola
Rua Bom Pastor, 1.660, Ipiranga
(11) 3798-7616

TORERO VALESE

Tipo de culinária: Espanhola
Rua Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi
(11) 3168-7917

PHYCUS BISTRÔ

Tipo de Culinária: Francesa
e Contemporânea
Rua Dona Luiza Tolle, 681, Santana
(11) 98116-3700

FREDDY

Tipo de culinária: Francesa
Rua Pedroso Alvarenga, 1.170, Itaim Bibi
(11) 3167-0977

L’ENTRECÔTE DE PARIS

Tipo de culinária: Francesa
Av. Magalhães de Castro, 12.000,
3° andar - Shopping Cidade Jardim
(11) 3198-9465

L’ENTRECÔTE DE PARIS

Tipo de culinária: Japonesa
Rua Costa Carvalho, 234, Pinheiros
(11) 3034-0937

TIA PEPA

Tipo de Culinária: Mediterrânea
Rua Antonio de Oliveira, 220, Chácara Santo
Antonio
(11) 2528-0238

DIVINA PANQUECA

Tipo de Culinária: Panqueca
Rua Apucarana, 1.164, Tatuapé
(11) 2838-0261

PIZZATO PIZZARIA

Tipo de culinária: Portuguesa
Rua Bandeira Paulista, 812, Itaim Bibi
(11) 3167-6489

EMPÓRIO NORDESTINO

Tipo de culinária: Sertaneja
Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, 144,
Freguesia do Ó
(11) 3931-3101

JACARANDÁ BAR
E RESTAURANTE

Tipo de culinária: Sul-americana
Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros
(11) 3083-3003

EL TRANVIA

Tipo de culinária: Uruguaia
Rua Conselheiro Brotero, 903,
Santa Cecília
(11) 3664-8313

EL TRANVIA ITAIM

Tipo de culinária: Uruguaia
Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, 1.372, Itaim
(11) 2361-3588

EL URUGUAYO DE ALPHAVILLE
Tipo de culinária: Uruguaia
Av. Copacabana, 166 – 18 do Forte
Empresarial, Alphaville
(11) 4195-6784

PRAÇA SÃO LOURENÇO

Tipo de culinária: Variada
Rua Casa do Ator, 608, Vila Olímpia
(11) 3053-9300

SACRA ROLHA
- CHAMPANHARIA & WINE BAR
Tipo de culinária: Variada
Rua Rio Grande, 304, Vila Mariana
(11) 4304-0300

SOLO COZINHA & BAR

Tipo de culinária: Variada
Rua Simão Álvares, 484, Pinheiros
(11) 2738-9146

BAR RAIZ

Tipo de culinária: Variada
Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros
(11) 3083-3014

OBA RESTAURANTE

Tipo de culinária: Variada
Rua Melo Alves, 205, Jardins
(11) 3086-4774

são roque - sp
LA PASTA DON PATTO

Tipo de culinária: Italiana
Estrada do Vinho, Km. 2,5
(11) 4711-3001 / (11) 98804-6035

VILA DON PATTO

Tipo de Culinária: Pizzaria / Italiana
Rua Professor Lourival Gomes Machado,
308, Santana
(11) 2283-1307

Tipo de culinária: Portuguesa
Estrada do Vinho, km 2,5
(11) 4711-3001

PIZZA FORNO DA VILA

sorocaba - sp

Tipo de culinária: Pizzaria
Rua Capitão Macedo, 552, Vila Mariana
(11) 5082-4547

Tipo de culinária: Francesa
Alameda Madeira, 328, Complexo
Madeira, Alphaville
(11) 3376-2136

PIZZARIA SPERANZA BIXIGA

ANTONIETTA

PIZZARIA SPERANZA MOEMA

Tipo de culinária: Italiana
Rua Mato Grosso, 402, Higienópolis
(11) 3214-0079

TABERNA DA ESQUINA

Tipo de culinária: Pizzaria
Rua 13 de Maio, 1.004, Bela Vista/Bixiga
(11) 3288-8502
Tipo de culinária: Pizzaria
Av. Sabiá, 786, Moema
(11) 5051-1229

EL TRANVIA

Tipo de culinária: Uruguaia
Ala Sul do Shopping Iguatemi Esplanada
(15) 3243- 9221

ubatuba - sp
ESPAÇO W

Tipo de culinária: Contemporânea
Av. Marginal, 2.244, Praia Grande
(12) 3835-1374
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s a c a - r o l h a

saca-rolha

Novidades no Programa Saca-Rolha
Goiânia/GO

São Paulo/SP

1929 TRATTORIA MODERNA

Osteria La Vecchia
Bottiglia

Tipo de culinária: italiana
Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, 955, Setor
Marista, Goiânia/GO
Telefone: (62) 3609-8878
Horário de funcionamento: almoço, sexta-feira das
11h30 às 15h; sábado e domingo das 12 às 16h. Jantar,
terça a quinta-feira das 19h30 às 23h30; sexta e
sábado das 19h30 à 0h30. 1º andar, sexta e sábado das
20h30 à 00h30
Capacidade: 90 pessoas
Site: 1929trattoria.com.br
E-mail: contato@1929trattoria.com.br
Instagram: @1929trattoria
Facebook: 1929 Trattoria Moderna
Wi-fi: sim
Vallet: sim

São Paulo - SP

Grecco Bar e Cucina
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Tipo de culinária: ítalo-caipira
Endereço: Rua Henrique Monteiro, 47, Pinheiros/SP
Telefone: (11) 2369-5440
Horário de funcionamento: almoço de terça a sexta das 12
às 15h, sábados e domingos das 12 às 17h. Jantar de terça a
sábado, das 20 à 0h. Domingo, só almoço das 12 às 17h
Capacidade: 50 pessoas
Instagram: @greccobarecucina
Facebook: greccobarecucina
Wi-fi: sim
Vallet: sim

Tipo de culinária: italiana
Endereço: Rua Pintassilgo, 348, Moema/SP
Telefone: (11) 5041-3187
Horário de funcionamento: almoço das 12 às
15h30; jantar das 18 às 23h30
Capacidade: 48 lugares
Site: em construção
Instagram: em construção
Facebook: em construção
Wi-fi: sim
Vallet: somente jantar

Sorocaba/SP

Picanha na Villa
Tipo de culinária: parrilharia/churrascaria
Endereço: Rua Cleide Fonseca Mustafá, 30,
Éden, Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3325-3549
Horário de funcionamento: segunda a sexta
das 11h30 às 15h, sábado, domingo e feriados
das 11h30 às 16h
Capacidade: 150 pessoas
Site: Instagram: restaurantepicanhanavilla
Facebook: Restaurante Picanha na Villa
Wi-fi: Vallet: estacionamento próprio

Neste espaço temos receitas especiais de restaurantes que
participam do nosso Programa Saca-Rolha.
Seja muito bem-vindo e bom apetite.

s a c a - s ó

Robalo do Dom
R e s t a u r a n t e

D o m

R a l f

Alameda Couto Magalhães, 685,
Setor Pedro Ludovico - Goiânia/GO
Tel.: (62) 3255-6185

INGREDIENTES
2 filés de robalo
300g de camarão limpo
2 colheres de cebola branca ralada
1 dente de alho bem amassado
Concentrado de camarão
200ml de creme de leite fresco

PREPARO
Concentrado de camarão
Coloque, em uma panela, as cascas e as cabeças limpas dos camarões, com uma colher de manteiga e uma xícara de vinho por aproximadamente 10 minutos, logo liquidifique tudo, passe por uma
peneira fina e reserve o líquido.

1 colher de manteiga

Filé de robalo

50ml de vinho branco

Frigideira com manteiga, fogo baixo.

Sal e pimenta

Molho

Noz-moscada

Coloque uma panela ao fogo com a manteiga, o alho e a cebola,
cozinhe bem sem corar, incremente o vinho e reduza. Coloque a
creme de leite fresco e o concentrado de camarão feito antes, e em
fogo lento deixe reduzir um terço do total. Coloque os camarões
e quando virar rosa, (não cozinhe demais para não emborrachar),
desligue e monte sobre os filés de robalo grelhados previamente na
manteiga. Acompanhar com arroz ou legumes.
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além
da
GARRAFA
SEM FRETE
ADICION

CARTEIRINHA
DE ASSOCIADO.
VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR A
SUA E APROVEITAR OS BENEFÍCIOS
DO PROGRAMA SACA-ROLHA.

AL

SUAS FESTAS DE FIM DE ANO
SERÃO MAIS MARCANTES.
APROVEITE.

marcador
de taças

1

Em seu smartphone, entre no nosso site:
www.sociedadedamesa.com.br

2

Clique em login

3

Digite seu CPF e senha de associado

4

Clique no menu à direita do
botão CADASTRO

5

No menu em preto,
clique em Saca-Rolha

6

Clique em “Carteirinha Virtual”

7

Pronto. Sua carteirinha
aparecerá automaticamente

Selos
Preço para associado:

R$ 37,00

Conheça todas as outras opções em
nossa loja on-line de acessórios.

0800 774 0303
www.sociedadedamesa.com.br

Faça suas compras por telefone ou site até
o último dia do mês e receba juntamente
com sua próxima caixa de vinhos.
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p i t a d a s

Pérolas de Afrodite

T e x t o :

d e

a f r o d i t e

F a b i o

A n g e l i n i

A representação visual clássica de Afrodite mostra a deusa
do amor sobre uma ostra gigante, de pé, deitada, sentada
ou dentro dela. Hoje, sabemos que o molusco é abundante
em zinco, elemento que entra na formação da testosterona
e produção de espermatozóides. Só que os gregos antigos
não tinham como saber. Será que a mitologia profetizou e
se antecipou à bioquímica?
Os milênios avançaram e a lenda persistiu. Casanova,
célebre pelas suas habilidades como amante, engolia
diariamente 50 ostras, para manter a fama. A ostra ainda
é vista como um dos afrodisíacos mais potentes do mundo.
Mas não há evidências científicas seguras o suficiente para
dizer que melhora a libido.
Nem tudo está perdido, porém. A ostra poderia desempenhar
uma influência estimulante, no caso de um homem que
sofreu queda hormonal, e deu a volta por cima consumindo
ostras, ao repor o zinco do seu organismo. Mais energizado e
feliz do que se tivesse encontrado uma pérola no prato.

t o q u e
T e x t o :

Quem quisesse torrar um pão dois séculos atrás, deveria fazê-lo

t e c h
S p a r t a c o

R o d r i g u e s

Torradeira
de bolsa

em chama aberta. Ainda bem que as torradeiras elétricas
facilitaram o trabalho. E agora, graças à nanotecnologia e
imaginação do designer coreano Been Kim, podemos recorrer à
torradeira portátil. Que não se parece em nada com o utensílio
que conhecemos.
Ela tem a forma de uma espátula, só que ao invés de usá-la para
passar manteiga no pão, você a usa para passar no pão de forma, até torrá-lo. O mesmo princípio do ferro de passar roupas.
O tempo de preparo fica entre 2 e 3 minutos, e é sinalizado por
uma animação gráfica que fica na parte de trás do objeto: quanto mais borboletas e flores surgirem, mais torrado estará o pão.
Confeccionado em cerâmica reforçada, o aparelho contém
minúsculos furos com CarboNano – material composto por seis
carbonos, que são alimentados por eletricidade. A vantagem da
torradeira portátil é poder carregar na bolsa ou na mochila, a
passeio ou a trabalho. Só é preciso um pouco de paciência: ela
só tosta uma face do pão por vez.
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e s t o q u e

nosso estoque
Um estoque de oportunidades
para refrescar as férias
e o verão.
Faça suas compras por telefone (0800 774 0303) ou site
até o último dia do mês, e receba juntamente com sua
próxima caixa de vinhos. Pedidos sujeitos à confirmação
no estoque. Sempre temos promoções. Verifique.
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HARMONIZE

Vinhos em consignação

Acesse nossa revista on-line e
veja as receitas que temos para
harmonização com nossos vinhos.

Se você vai fazer um evento, festa ou jantar, e precisa de vinhos, consulte-nos. Consignamos
o vinho para você. Assim, não sobrará nem faltará. Sem contar que será um prazer ajudá-lo
a escolher o vinho mais adequado para a ocasião. Pedido mínimo de 10 garrafas.

Seleção Mensal

CHÂTEAU LA ROSE
TOUR BLANCHE
2016
França
Uvas: 70% Merlot, 15%
Cabernet Franc e 15%
Cabernet Sauvignon
Álcool: 13,5%

Seleção Grandes Vinhos

Seleção Especial

CASTAÑO GSM 2015

Seleção Obras-Primas

HUMBERTO BARBERIS
CORTE CLÁSICO 2015

ESPANHA

Taste 2014
Chenin Blanc
África do Sul

argentina

Uvas: 40% Monastrell,
40% Syrah e 20%
Garnacha Tintorera
Álcool: 14%

Uva: 65% Malbec, 25%
Cabernet Sauvignon e
10% Merlot
Álcool: 13,5%

R$ 57,00

Uva: 100%
Chenin Blanc
Álcool: 12,6%

R$ 57,81

R$ 57,50

R$ 57,00

ANESU SHIRAZ
2015

SUN & AIR
SAUVIGNON
BLANC 2016

Montesol
Rueda 2016

CHÂTEAU
DE JAD 2014

espanha

frança

ÁFRICA DO SUL

ÁFRICA DO SUL

Uva: 50% Verdejo
e 50% Viura
Álcool: 13,5%

Uvas: 82% Merlot e
18% Cabernet Franc
Álcool: 12,5%

Uva: 100% Shiraz

R$ 58,60

R$ 58,70

il badalisc
montepulciano
2016

HUGO CASANOVA
SPECIAL RESERVE
CABERNET
SAUVIGNON 2015

Uva: 100%
Sauvignon Blanc
Álcool: 12,5%

Álcool: 14%

R$ 59,00

R$ 58,20

Uva: 100% Carignane
Álcool: 14,5%

R$ 59,00

itália
Uva: 100%
Montepulciano
Álcool: 13%

R$ 59,50

chile
Uva: 100% Cabernet
Sauvignon
Álcool: 13%

HUGO CASANOVA
SPECIAL RESERVE
MERLOT 2016
chile
Imagem ilustrativa.

E.U.A.

Imagem ilustrativa.

WEST LANE WINERY
2012

Uva: 100% Merlot
Álcool: 13%

R$ 59,60

R$ 59,60
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Cascina Castlet
2015

SANZ LA CAPITAL
2016

Zabu Nero
D'avola 2016

THE WINEHOUSE 2015

itália

espanha

ITÁLIA

Uva: 100% Barbera
Álcool: 14%

Uva: 100%
Tempranillo
Álcool: 14%

Uva: 100% Nero
D'Avola
Álcool: 13% vol.

R$ 61,40

R$ 61,40

Uvas: 50% Touriga Franca,
20% Touriga Nacional,
15% Tinta Barroca
e 15% Tinta Roriz
Álcool: 14%

R$ 61,30

DE GRAS GRAN
RESERVA CABERNET
SAUVIGNON 2015
chile
Uvas: 70% Cabernet
Sauvignon, 15%
Garnacha e 15% Syrah
Álcool: 13%

FINCA SOPHIA
MALBEC 2017
Argentina
Uva: 100% Malbec
Álcool: 12,5 % vol.

R$ 61,60

PORTUGAL

R$ 61,50

CUVÉE JEAN PAUL
BRANCO 2016

CUVÉE JEAN PAUL
TINTO 2016

frança

frança

Uvas: 75% Colombard
e 25% Ugni Blanc
Álcool: 11,5%

Uvas: 80% Garnacha
e 20% Syrah
Álcool: 12,5%

R$ 61,60

R$ 61,60

R$ 61,55

França

França

Uva: 100% Syrah
Álcool: 13,5%

Uva: 100% Viognier
Álcool: 14%

R$ 61,90

R$ 61,90

silver myn
argentum 2016

SANDALO DE
ALTOLANDON 2015

Domaine de Vedilhan
Branco Viognier
2016

Domaine de
Vedilhan Tinto
Syrah 2016

africa do sul

ESPANHA

Uvas: 50% Merlot, 28%
Cabernet Sauvignon,
14% Cabernet Franc,
6% Petit Verdot e 2%
Malbec
Álcool: 14,5%

Uvas: 50% Syrah e
50% Cabernet Franc
Álcool: 14,5%

R$ 62,40

R$ 62,90

Montetoro 5
Roble Francés 2016

Three French
Hens 2014

LA PODEROSA
RED BLEND 2018

España

FRANÇA

Argentina

Uva: 100% Tinta de Toro
Álcool: 14,5 % vol.

Uvas: 60% Merlot
e 40% Mourvédre
(Monastrell)
Álcool: 13,5%

Uvas: 60% Cabernet
Sauvignon
e 40% Malbec

R$ 67,50

R$ 67,90

R$ 64,90
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Álcool: 14,1%

Seleção Mensal

Seleção Grandes Vinhos

Montinho São Miguel
Reserva 2016
Uvas: 50% Alicante
Bouschet, 30% Aragonez,
10% Cabernet Saugignon
e 10% Touriga Nacional
Álcool: 14%

CHÂTEAU SAINT
LOUIS VIEUX
GALVESSE 2011

ELGIN VINTNERS
SYRAH 2010

THE WISHBONE
2016

Portugal

Seleção Obras-Primas

Seleção Especial

austrália

ÁFRICA DO SUL

Uvas: 75% Shiraz
e 25% Garnacha
Álcool: 14% vol.

Uva: 100% Syrah
Álcool: 15%

frança
Uvas: 70% Merlot,
20% Cabernet
Franc e 10%
Cabernet Sauvignon
Álcool: 13,5%

R$ 135,00

R$ 135,00

R$ 69,80

R$ 142,00

Château Lalande
D’Auvion 2012

LA HOUTE MARONE
– LE TORRENT DU
TRIGNON 2014

FRANÇA

FRANÇA

Uvas: 50% Merlot
e 50% Cabernet
Sauvignon
Álcool: 13%

Uvas: 80% Garnacha
e 20% Syrah
Álcool: 14%

R$ 160,00

R$ 145,00

ESPANHA

ITÁLIA

Uva: 100% Cabernet
Sauvignon
Álcool: 15%

R$ 172,00

CROCERA 2015

FRANÇA

Uva: 100% Barbera

Uvas: 85% Merlot,
9% Cabernet Franc
e 6% Cabernet
Sauvignon
Álcool: 13,5%

Álcool: 14%

Charles Wetmore
Single Vineyard 2015
SI NGL E V I N EYA R D

CA BE R N ET SAU V IGNON

L I V E R M O R E VA L L E Y · S A N F R A N C I S C O B A Y

2015

ITÁLIA

“Our Charles Wetmore Cabernet Sauvignon has a great expression of Livermore Valley, with
fruit sourced from our diverse soils such as our clay hillside vineyards and those planted
on gravelly alluvial fans. These provide us with a Cabernet with bold tannins and ripe
fruit characteristics, which coupled with the natural acidity from the long growing season,
creates a beautiful wine”

Estados Unidos

- Karl D. Wente, Fifth Generation Winemaker

V I N E Y A R D

For five generations, our family has been dedicated to the art of winemaking and
to the philosophy that the quality of a wine originates in the vineyard. Our Estate
Grown Charles Wetmore Cabernet Sauvignon is named after one of the Livermore
Valley’s most prominent pioneers, California’s first agricultural commissioner
renowned for planting vine cuttings from many of Bordeaux’s top Châteaux in the
temperate Livermore Valley in the 1880s. The descendants of vines Wetmore brought
from France thrive today in the gravelly loam soils of our certified sustainable estate
vineyards between the Arroyo del Valle and the Arroyo Mocho, streams flowing from
the southern hills of the Livermore Valley. From their origins in Margaux in the 19th
century to the present, only the best of these Cabernet Sauvignon vines have been
selected for each new generation planted. And they are prized for making wines with
intensity, depth of flavor, and rich, lush body.

Uvas: 78% Cabernet
Sauvignon, 8% Malbec,
6% Merlot, 4% Petit Verdot
e 4% Petite Sirah.
Álcool: 14,5% vol.

R$ 176,00

W I N E M A K I N G

FERMENTATION The wine was fermented in stainless steel tank and pumped over
twice daily.
AGING Aged for 20 months in 40% new French Oak and 60% second and third use
French Oak barrels.

R$ 176,00

T A S T I N G

N O T E S

R$ 185,20

Our 2015 Charles Wetmore Cabernet Sauvignon welcomes you with layers of aromatics
from oak, to fresh vanilla and dark fruit like black cherries, blackberries and dark
plum. This wine finishes with velvety tannins and a round mouthfeel.

©2018 Wente Vineyards. All rights reserved. 1485

Espanha

Uva: 100% Cortese
Álcool: 12,5%

R$ 166,00

CHÂTEAU
BARDOULET 2011

Nit Del Foc brut
(Espumante)

TENUTA SANTA
SERAFFA 2016 BRANCO

Enate Cabernet
Cabernet Edición
Especial 2013

PALLADIANO
DURELLO
SPUMANTE BRUT

VA R IETA L COM P O SIT ION

A L COHOL 14.5%

78% Cabernet Sauvignon, 8% Malbec,
6% Merlot, 4% Petit Verdot,
4% Petite Sirah

pH 3.54
TA 0.68g/100ml

H A RV E ST DAT E ( S ) 10/10-10/20
BR IX AT H A RV E ST 25.2
R E L E A SE DAT E January 2018

FAMILY OWNED. ESTATE GROWN. CERTIFIED SUSTAINABLE.
5565 Tesla Road, Livermore CA 94550 925.456.2300 tel WENTEVINEYARDS.COM

DANNONA 2012 GARRAFA DE
1,5 LITRO

Uvas: 90% Macabeo
e 10% Chardonnay
Álcool: 13%

ITÁLIA

ITÁLIA

Uva: 100% Durello

Uva: 100% Barbera
Álcool: 14,5%

R$ 61,60

R$ 63,80

Álcool: 11,5%

R$ 550,00
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m o m e n t o s

#meumomento
sociedadedamesa
Você na Revista
Bons vinhos, bons pratos e boas companhias
proporcionam momentos especiais. Compartilhe
conosco. Seu momento pode ser selecionado e
publicado nesta coluna.

@danielfelipedesouza

Compartilhe seu Momento Sociedade da
Mesa conosco. Poste no Instagram suas
fotos que traduzem melhor este momento
com a #meumomentosociedadedamesa e
marque nosso perfil @sociedadedamesa.
As fotos escolhidas por nossa equipe serão
publicadas aqui na revista.

Porque ficar em casa em família é muito
bom... Sábado delícia com queijos, vinhos
e o Guga em casa pra sempre...#familia
#euamominhafamilia #sociedadedamesa
#meumomentosociedadedamesa #
naterceirapedemusicanofantastico
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@pedro.lemes

@Kathiacampbell

#meusmomentossociedadedamesa. Reunião de
amigos, saboreando uma deliciosa paella e degustando
maravilhosos vinhos Syrah (francês e sul-africano) da
Sociedade da Mesa #sociedadedamesa

@cafevinhoealgomais

Um brinde ao vinho! Santé!
#meumomentosociedadedamesa

@wakawakagourmet

Viña Pedrosa, 2012,
Tempranillo, Ribera Del Duero,
para comemorar 26 anos de
bodas. @sociedadedamesa
#meumomentosociedadedamesa
@jose_manuel_perez_ovejas
#vinho #wine #espumante
#cafe #coffee #espresso
#winelovers #coffeelovers
#vino #cafeevinho
#cafevinhoealgomais #coffee_
wine #cafesolo #tempranillo

Estudo, inspiração, referências. Assim como meu insta...
TUDO JUNTO E MISTURADO... #wakawakaphoto
#vidadefotografo #fotografia #inspiraçao #referencias
#estudos #meumomentosociedadedamesa
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O VERÃO ESTÁ
SÓ COMEÇANDO.
E PEDE OS MELHORES
ESPUMANTES.
SOL, PISCINA, PRAIA, ROUPAS LEVES
E BEBIDAS REFRESCANTES. NOSSO
CLUBE DE VINHOS CELEBRA A
ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO
JUNTO A VOCÊ, COM EXCELENTES
OPÇÕES PARA BRINDAR.
Nossa Seleção Especial deste ano,
o Maries de la Mer Rosé Brut,
vem diretamente de Provence, na
França. Experimente este fantástico
rosé elaborado através do método
champenoise, com a uva local
Grenache. Com aromas delicados,
boa acidez e teor alcóolico ideal, é
uma ótima dica para brindar o clima.
E você também conta, em nosso
estoque, com mais dois espumantes
incríveis: o Cava Nit del Foc Brut e o
Palladiano Durello. Como o verão é
longo, fique com todos e celebre.

FAÇA JÁ SEUS PEDIDOS:
0800 774 0303
sociedadedamesa.com.br
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próxima seleção mensal

janeiro

MARTIN’S PICK UP
SHIRAZ 2017

Para abrir o ano com novidades saborosas e surpreendentes, como é de nosso costume, nossa viagem
pelo mundo dos vinhos nos levará à Austrália no
mês de janeiro. Nossa próxima Seleção Mensal nos
permitirá explorar mais um pouco desse grande

País: Austrália
Região: Barossa Valley – Sul da Austrália
Indicação Geográfica: Barossa Valley
Uvas: 100% Shiraz
Maturação: sem passagem por barril
Álcool: 13,5 vol.
Produtor: Adelaide Wine Estates

produtor vitivinícola, e nos ajudará a entender os
motivos que fazem dele o 5º país no ranking mundial
de produção de vinhos.
O Clube de Vinhos Sociedade da Mesa já selecionou
alguns vinhos australianos anteriormente, mas
como sempre buscamos novidades, nesta ocasião
fomos para o Barossa Valley, vale no qual estão plantados os vinhedos de Shiraz mais antigos do mundo.

Valor para
associado: R$ 66,70
Valor aproximado
de mercado: R$ 89,00

Lá o vinho não é somente parte da cultura local, mas,
principalmente, é levado a sério como um modo de
vida desde 1842. São mais de 550 famílias, algumas
delas já em sua sexta geração, trabalhando aquelas
terras e produzindo uvas de qualidade para mais de
170 bodegas. Não é à toa que o Shiraz da região tem
conquistado fama mundial.
Martin’s Pick Up Shiraz 2017 é um dos grandes
exemplos desta fama. Um delicioso vinho Shiraz de
Barossa Valley, que chega para encantar o paladar
de nossos associados, além de trazer um rótulo que,
certamente, irá se destacar em nossas adegas com
uma arte vintage e minimalista tão surpreendente
quanto o próprio conteúdo da garrafa.
Preparem-se. O ano de 2019 promete. E muito.

Lembre-se de nos comunicar quaisquer
alterações no envio do mês de janeiro, tais
como alteração de quantidades, pedidos
adicionais ou suspensão até o último dia
deste mês de dezembro. Pedidos sujeitos à
confirmação no estoque.
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ENTÃO VOCÊ PODE
PAGAR ATÉ 40% MENOS

POR VINHOS ESPETACULARES
DO MUNDO TODO
E RECEBER NA PORTA
DA SUA CASA

JUNTO COM ESTA REVISTA
MENSAL EXCLUSIVA.
ALÉM DISSO TUDO, NÃO
PAGA ROLHA EM GRANDES
RESTAURANTES DE TODO BRASIL
FAÇA PARTE DO NOSSO CLUBE
E DESFRUTE VOCÊ TAMBÉM.
sociedadedamesa.com.br • 0800 774 0303

CRIADORIA

VOCÊ BEBE VINHO
COM REGULARIDADE?

