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D

o lado de fora de uma centenária fábrica artesanal de molho de soja, das
poucas que ainda existem no mundo e que mantêm o modo tradicional
de produção, sem ingredientes artificiais, quatro pessoas estão sentadas
ao redor da mesa. Elas conversam enquanto o fogo grelha bolinhos de
arroz e pedaços de frango.
A grelha fica no centro da refeição ao ar livre. O grupo está no Japão, para onde a chef
de cozinha Samin Nosrat viajou em um dos episódios de sua série na Netflix, a fim de
entender a ação do sal nos alimentos (leia sobre Sal, Gordura, Acidez, Calor na pág. 8).
A grelha “fala” por meio de estalos. Pinceladas de shoyu umedecem os tenros pedacinhos de frango. Alguém dá uma mordida no arroz crocante e umedecido em molho de soja
e a velha senhora que modelou os bolinhos sorri, encabulada, e se desculpa pelas formas
que considera irregulares. “Eu faço por aproximação.” Samin Nosrat imediatamente
lembra sua anfitriã do conceito japonês wabi-sabi, sobre a beleza das coisas imperfeitas
e de como tudo o que é artesanal tem um sinal de autoria.
“Alguém descreveu um belo mestre ceramista que pegava um pouco de argila, colocava na roda e com apenas dois rápidos movimentos fazia a tigela perfeita”, disse a chef.
O artista então erguia o pote e com o indicador marcava a superfície, só para atribuir
um toque humano ao objeto. Em outras palavras, o que se pode chamar de imperfeito é
conhecido também como único. No caso daquela refeição, a marca humana estava em
cada um dos bolinhos de arroz crocante.
É um convite à reflexão. Mas há outros nesta edição da revista do Clube Paladar. A
reportagem esteve em dois pontos ao sul do Brasil. Primeiro, em Urubici, na região serrana de Santa Catarina e uma das cidades mais frias do País no inverno, contrariamos as
estatísticas e nos hospedamos durante o verão para beber deliciosos Sauvignon Blanc
e poder afirmar que, no calor, meter os pés na água fresca dos riachos é um enorme
prazer. A informação é importante, sobretudo para quem planeja visitar a sexta edição
da Vindima de Altitude de Santa Catarina, evento das vinícolas locais que ocorre até 31
de março e reúne produtores de São Joaquim, Campo Belo do Sul, Urubici e Bom Retiro.
Também estivemos no Vale dos Vinhedos, que continua lindo, apurando novidades às vésperas da colheita de uvas tintas e em meio à vindima de uvas brancas. Da
conversa com o premiado sommelier Eric Beaumard, diretor do restaurante Le Cinq,
o parisiense três estrelas Michelin do hotel Four Seasons George V, a tendência é sair
mais bem informado e consciente de que para ter melhores experiências com o vinho
nada como manter distância do deslumbramento. E buscar conhecimento, seja por
prazer, seja por ofício. E tem mais: um guia básico do Chianti, uma receita vegana,
todos os passos para chegar ao risoto perfeito e, no fim, um inspirador passeio pelas
paisagens de cartão-postal da italiana Puglia.
Mas chega de spoiler. Basta começar a navegar. Esperamos que gostem e que aproveitem, em especial, a seleção de vinhos do mês e as receitas especialmente produzidas
para acompanhar cada um deles.
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Depois de um mês intenso de trabalho, enviamos esta edição para a gráfica com a
sensação meio melancólica e meio contente de olhar para trás e ver a bonita estradinha
que abrimos pela primeira vez – já que este é o primeiro número da revista aos cuidados
da nossa equipe. Um caminho é aberto por entre folhagens do chão. Franz Kafka escreveu
assim em um aforismo: “É como a trilha de outono: mal foi varrida, cobre-se outra vez
de folhas secas”. Pois bem, catamos as folhas do caminho, preenchemos, arrastamos
palavras, acomodamos travessões e pontos finais e reposicionamos fotos lindas. Vamos
agora recomeçar a arrumação, catar novas folhas e escrever nelas outras boas histórias
vistas, ouvidas e bebidas por aí. Nos vemos, portanto, quando já for a próxima estação.
Até abril.
Fiquem bem.

VIVIANE ZANDONADI
Editora
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No topo da Serra do Rio
do Rastro, a cidadezinha
catarinense e as atrações
ao redor reconectam os
espíritos urbanos ao descanso
e à contemplação. Riachos e
cachoeiras ajudam a relaxar.
O vinho, também
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PIXABAY

PUXE O FREIO E COLOQUE
OS PÉS NA ÁGUA FRIA

Véu de Noiva: perto do
Morro da Igreja, depois
de ver a Pedra Furada
e fazer uma tranquila
caminhada, o visitante
encontra uma das muitas
cascatas da região

Uvas Sauvignon Blanc
e outras variedades
alimentam a produção
de vinhos de altitude
e qualidade

VIVIANE ZANDONADI

PELO BRASIL

epois de um ano em que cada semana teve uns
21 dias (foi tranquilo para alguém?), quando
eu consegui combinar duas semanas livres no
meu verão e as férias escolares de minha filha, alto dezembro já se ia. Um bom amigo nos
emprestou um carro mais confortável e em melhor forma para
pegar a estrada do que o nosso, um tanto cansado. Mochilas
prontas, vontade de ler o mundo e muitas músicas enfileiradas
no Spotify, saímos de São Paulo em um sábado. Foi logo depois
do feriado de Natal.
Havia o desejo inicial de ir até Montevidéu. O Uruguai está
em quase tudo que eu vejo há um bom tempo. Sinais. Um vinho
que chegou pelo correio, um filme sobre um livreiro, outro sobre
presos políticos, um romance percorrido em uma tarde, uma
reportagem aqui, outra ali. Francis Mallmann, Pepe Mujica,
Rio da Prata. Aquele jogador (não o que morde, e sim o Cavani).
Só que seria a primeira viagem de carro da menina (a primeira extensa, quero dizer). Ela tem 7 anos e vive em São Paulo, o
que significa aprender desde cedo a passar o tempo dentro de
um carro. Mas, por mais que não seja do tipo que enjoa em movimento (e adora ler e desenhar quando não está dormindo ou
olhando a paisagem ou contando histórias), fizemos as contas
e achamos que seria muito cansativo. Se tivéssemos o mês
inteiro, talvez sim. Não era o caso.
Deixamos os dedos percorrerem o mapa ao sul e ao sabor da
serendipidade, até o indicador parar na Serra do Rio do Rastro,
em Santa Catarina, já perto do Rio Grande do Sul. Região bonita,
montanhosa e sossegada nesta época – é muito mais movimentada no frio. Talvez a temperatura seja até tranquila também
no verão, li em algum lugar – mas, guarde esta informação; a
mudança climática já se faz sentir lá no alto.
Fora os vinhos, né, de altitude a favor do amadurecimento
das uvas. Vamos? Fomos. Escolhemos uma pousada na pequena
Urubici e lá fechamos a reserva em três noites – guarde também
esta informação; alguém um dia irá dizer que dois a quatro dias
são suficientes para explorar a região. A verdade é que cada um
sabe das delícias que fazem querer ficar mais.
Serra do Corvo Branco: a poucos minutos de Urubici, homem caminha
na estrada que corta dois paredões de pedra, no começo da descida
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Serra do Rio do Rastro

NOITE FRESCA
De todo modo, chegamos a salvo na pousada Café Mel (www.pousadacafemel.
com; diárias a partir de 580 reais no chalé
da foto), e a tempo de um primeiro contato
com Ana e Fred, os atenciosos donos do
lugar, e de uma chuveirada antes da ceia
de ano novo (R$ 100 por pessoa, sem as
bebidas) no restaurante de pegada italiana
Sêmola (bit.ly/semola-urubici). Foi a primeira experiência da viagem com um dos
chamados vinhos de altitude que, naquela
noite e em nosso benefício, escoltou tudo:

desde o gravlax de truta, passando por
confit de pato com risoto de maçã e gorgonzola e agnolotti de berinjela defumada,
mussarela de búfala e tomate cereja orgânico “do rio Canoas”, até o cannolo e a torta
do tipo crumble de maçã local. Escolhemos
um espumante brut rosé de uma vinícola
de São Joaquim. Outra vez deu tudo certo.
A correria acaba de verdade depois
que a gente fala com amigos e parentes,
entre solavancos vários do WhatsApp, e
começa a jantar. Foi uma noite bonita e
importante. Desmaiamos de exaustão
contente no conforto do chalé branco para, no dia seguinte, encontrar no salão da
casa principal um café da manhã de levada
caseira, gostoso e muito, muito bem montado. Pães variados, bolos fresquinhos,
sucos integrais, nata, mel de bracatinga,
geleia, cereais, frutas muitas (o que incluía
morangos orgânicos e suculentos da região, do tipo diamante de açúcar – sem
açúcar, claro) e queijo e salame coloniais.

PONTO DE INFLEXÃO
Tento me lembrar quando foi exatamente
que decidimos ficar mais. Em vez de três
noites, ampliamos a estadia para seis, antes de partir para uns bons dias em Curitiba. Por sorte, o chalé branco da Café Mel
estaria livre naquele período.
Talvez tenha sido quando saímos de
uma pequena caverna escura e metemos os pés nas águas frias de um riacho
cheio de pedras, um pedacinho do rio
dos Bugres.
Talvez tenha sido depois de um dos
bons jantares no Manali (bit.ly/manaliurubici), uma massa caseira ao perfumado
pesto no restaurante que respeita o tempo das coisas e a qualidade dos produtos
e dos métodos. E pede que respeitemos
também, e saibamos esperar. Tudo é feito
na hora com o maior cuidado. Mas a espera
não é sacrifício. Na segunda visita, já estávamos em casa.
O fato é que o tempo em Uribici correu
manso e nos fez bem. Teve trilha, cachoeira,
noite estrelada, vida à mesa e acompanhamentos memoráveis, como os bons vinhos
da região e um bacalhau absolutamente
inesquecível no restaurante português
Pão Saloio, em São Joaquim. Fora as visitas a vinícolas bem estruturadas, como a
Thera, em Bom Retiro, da Sauvignon Blanc
que aparece na abertura deste relato.
É certo que teve também bastante calor no meio dos dias. Uma temperatura historicamente alta, disse o povo da cidade,
secando a testa – alguns serviços e comércios podem estar fechados nesta época,
e os que abrem ficam mais apertados de
tempo e disponibilidade. Ainda assim, nada que comprometa o aproveitamento.
Em Urubici, quando é verão, as cachoeiras estão cheias de vida e o clima à noite
é ameno (bom para descansar das caminhadas e depois de comer bem). Os dias

ISTOCK

A Pedra Furada vista desde o Morro
da Igreja, a 1.800 metros: paisagens
únicas de formação rochosa

Rio de pedras e águas claras em Urubici:
uma vez lá, ouça o que diz a corredeira

AS CIDADES
E AS SERRAS

Bom Jardim da Serra, Urubici e
São Joaquim: vá sem pressa

NATUREZA FEROZ

E INSPIRADORA
São paisagens únicas, com
formações rochosas e cachoeiras –
mas torça para não ser dia
de fortes tempestades
POR ADRIANA MOREIRA, DO VIAGEM

U

rubici parece concentrar todos
os humores da mãe natureza. As
paisagens únicas, de formações
rochosas e cachoeiras estonteantes, são
o retrato da felicidade da matriarca. Mas
há dias em que ela destila toda sua ira, com
fortes tempestades, nevoeiros intensos e
até neve, colocando à prova os nervos de
quem a desafia.
É do Morro da Igreja, a 1.800 metros de
altitude, que se pode observar toda a inspiração da natureza, em uma vista de 360
graus das belezas da região. Ali foi registrada a temperatura mais baixa do Brasil: 17,8
graus negativos, em 1996. Mesmo quando
não bate recordes, o frio é respeitável. Vá
prevenido em qualquer estação, já que o
vento é sempre intenso.

Principal atração turística de Urubici,
o Morro fica dentro do Parque Nacional
de São Joaquim e tem visitação controlada. A autorização é grátis e deve ser
pedida na sede do ICMBio, em Urubici
(bit.ly/icmbio-urubici). Vá de carro: a estrada está em boas condições e, lá do alto,
tem-se uma boa vista da Pedra Furada,
outro cartão-postal da cidade.
De carro também se chega ao mirante da Cascata do Avencal, com seus impressionantes 100 metros de altura. Há
trilhas para observá-la de baixo e, para
os corajosos, uma tirolesa passa por cima
da queda d’água. A cachoeira fica em uma
propriedade particular*, no km 34 da SC430, e é cobrado um valor pela entrada.
Outra cascata, a Véu de Noiva, também
fica em uma área privada*, na Estrada do
Morro da Igreja, por uma caminhada fácil,
de 100 metros.
*Em geral, o ingresso em propriedades
particulares custa R$ 5. O valor pode ser
cobrado por pessoa ou por veículo

No inverno, o frio é uma das principais atrações da região – e, se a neve
der as caras, melhor ainda. Mas não é
só a possibilidade de observar a paisagem coberta de flocos brancos que
atrai os turistas. Vinhos de altitude,
muitos deles premiados, se tornaram
uma atração deliciosa e indispensável em São Joaquim.
Urubici, por sua vez, encanta
aqueles que não dispensam o contato com a natureza. Cachoeiras,
trilhas e formações rochosas atraem
quem gosta de aventura, enquanto
Bom Jardim da Serra é pura contemplação. Há três cânions visitáveis na
região, que se unem aos Aparados da
Serra, no Rio Grande do Sul.
Para combinar as três cidades
em um roteiro, não tenha pressa. Vá
cantando como Roberto Carlos, “Eu
prefiro as curvas...”. E aproveite cada
uma delas. (Adriana Moreira)
COMO IR À SERRA CATARINENSE:
de Florianópolis, siga pela BR-101 até
Tubarão e, depois, pegue a SC-390
rumo a Bom Jardim da Serra. São
3h30 de viagem. Outra opção é via
BR-282 e SC-416.

PIXABAY

Chalé de 50 metros quadrados na pousada Café Mel. Em Urubici,
dá para ficar bem assim, dentro da cidade, ou apostar no turismo rural

e, quando escureceu, um tanto tenso nas
curvas. A saber: de Garopaba a Urubici, a
viagem leva mais ou menos quatro horas.
A subida da serra em si, a partir de Lauro
Muller, é metade do trajeto e não dá para
fazer correndo – por motivos de contemplação e segurança. Sendo assim, a recomendação é não se emocionar demais. Vá
com calma e respeite o tempo.

Quando ir? Sempre
Se você perguntar ao Google, ele vai
dizer que, sendo uma das cidades mais
frias do Brasil, Urubici (e suas vizinhas)
convida ao turismo de inverno. Convida mesmo. Mas é bom lembrar que, no
inverno, tem de riscar o chão para conseguir hospedagem (é o não-problema
se o viajante for organizado) e só os fortes vão tomar banho de cachoeira (tem
água congelada, até...).
O que se sabe é que são muitos os
predicados de todas as estações. Vá
quando você quiser. Não “tem que”
fazer nada além de seguir as próprias
vontades e condições e organizar-se
para aproveitar o melhor de cada temporada. Eu aprendi faz tempo que não
há mal em inverter o jogo e encarar algo
menos “normal”. Salvo notáveis exceções, pode ser bem interessante partir
na contramão do fluxo turístico. Houve
um inverno (europeu) em que passei
dez dias em Oppéde, uma cidadezinha
no meio do Luberon, na Provença.
Sim. Estava frio. Sim, teve Mistral
(um vento de cortar o coração). Sim, teve restaurante que eu queria conhecer
para comer a melhor linguiça da região... fechado. Mas também teve outros tantos abertos, estradas lindíssimas, neve, comidas quentinhas, bons
mercados para comprar ingredientes
locais e cozinhar no chalé, vinhos gostosos e sossego e pousada quase vazia que nos valeu ficar, a dois, em um
sobrado cravado em construção de
pedra pronto para acomodar quatro
pessoas. Acho que o mais importante
é viajar leve e disposto a estar lá, seja
onde for. A seu tempo.

Um café coado, uma conversa com Ana
e Fred, um estar ali sem pressa e pronto.
Você sai para ver o mundo cheio de coragem (e de informações importantes para
aproveitar o dia).

Cartão-postal da Serra Catarinense, a estrada que corta a Serra do Rio do
Rastro (SC-390) tem 284 curvas em seus 23 quilômetros entre as cidades
de Lauro Muller, ao nível do mar, e Bom Jardim da Serra, no alto da montanha. Não é o único caminho para a região, mas, certamente, é o mais
bonito. Só não deve ser feito à noite ou com chuva, já que deslizamentos
não são incomuns. O ideal é sair cedo, pegar a estrada com calma e parar
em quantos mirantes quiser. Caso o clima não esteja favorável, prefira ir
pela BR-282. (Adriana Moreira)
CAFÉ MEL

DESVIO COM VISTA PARA O MAR
Antes de subir, resolvemos almoçar na
praia do Rosa, em Garopaba. Foi muito interessante voltar lá em um 31 de dezembro, depois de mais de duas décadas desde
a primeira vez em que eu estive no litoral
catarinense, exatamente naquele ponto.
Era, na época, um tempo de arrastar os chinelos para fora de um albergue, almoçar
pastel, pegar carona entre praias e passar
o dia queimando nas areias e dunas e recorrendo a barraquinhas improvisadas
de petiscos praianos antes de ver o sol ir
embora e et cétera. Agora a região, como
eu, está bem mais crescida e mudada. Mas,
pelo menos ela, continua linda.
Ainda que tenha sido um quase choque ver o pessoal descer da vilinha para
a praia, cada um com um sol na cabeça,
levando à tiracolo caixas de som sem fio
(ligadas, gente, em estilos variados e volume alto...), foi bonito, impressionante
e devidamente restaurador almoçar no
deque com vista do restaurante Engenho
do Mar (R. da Pousada Vida Sol e Mar,
S/N, Imbituba, na faixa de 120 reais por
pessoa, com bebidas).
Outros parêntesis: esse pequeno-grande desvio nos rendeu uma atrapalhada
busca em meio às ruazinhas da praia do
Rosa. Quando finalmente demos a primeira garfada no excelente risoto de camarão,
eu já sabia que não conseguiríamos entrar
em Urubici até às 19h, que era o combinado. Imprevistos acontecem, e viajantes erram, sabemos. Avisamos a pousada, mas
foi uma dessas mancadas que deveríamos
ter evitado, para não atrapalhar a vida dos
nossos anfitriões. Chegamos lá em cima,
depois de umas inevitáveis paradas para esticar as pernas vendo a imensidão
montanhosa da serra, às 21h. Foi puxado

realmente quentes ora estimulam
movimento, do tipo se refrescar em
águas claras e andar para ver coisas
lindas; ora sugerem ficar à sombra cochilando ou lendo um bom livro. Sem
pressa para fechar a conta.

PIXABAY

PRIMEIRA PARADA COM CRIANÇA
A caminho, dormimos duas noites em
Itajaí, litoral norte catarinense, e passamos um dia no parque de diversões Beto
Carrero – ele fica a uma meia-hora da cidade portuária, em Penha. Assim, antes
de a menina nos acompanhar no campo,
nas trilhas e nas cachoeiras, demos umas
voltas na roda gigante e na xícara maluca.
Estava quente e cheio, mas foi divertido
(principalmente quando nos molhamos
em uma onda do brinquedo chamado Crazy River; um rio muito louco mesmo).
Na manhã de segunda, 31 de dezembro,
partimos de Itajaí pela BR 101 no sentido
de Tubarão e Lauro Muller, de onde começaríamos a subir a serra, via SC 390. Para
quem tem tempo e um dia bonito pela
frente, sem chuva ou neblina, é o melhor
e mais prazeroso caminho até lá em cima,
onde ficam cidades a mais de 1.400 metros
de altitude, como Urubici e São Joaquim, as
mais frias do Brasil quando chega o inverno. A estrada sinuosa serpenteia paredões
rochosos, picos, montanhas e a cada curva
e mirante todo mundo quase perde o fôlego diante de tanta boniteza.

PIXABAY

PELO BRASIL

Urubici: vista do alto, uma cidade tranquila
e cercada de natureza exuberante e turismo
rural, por onde escorrem paz e rios de água
cristalina (e de vinho bom)

VIVIANE ZANDONADI VIAJOU DE FÉRIAS A URUBICI NO VERÃO, POR SUA CONTA E RISCO : )
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O LIVRO

Em 2017, Samin Nosrat publicou seu primeiro livro. Salt, Fat, Acid, Heat (Simon
& Schuster; 472 páginas e capa dura), sem tradução no Brasil até agora, deu origem à série. Mais vendido no New York Times e lindamente ilustrado por
Wendy MacNaughton, custa R$ 115 pela Amazon. “Este livro lindo e acessível não
apenas ensina como cozinhar, mas captura como deve ser a sensação de cozinhar: cheia de exploração, espontaneidade e alegria”, escreveu Alice Waters.

TRANSFORMAÇÃO
Segundo Samin, se você conseguir entender o que são e como atuam os quatro
agentes do título (e souber usar cada um
deles), fará comidas deliciosas. Talvez não
enriqueça financeiramente, mas ficará
mais contente e confiante nas questões
de gosto e de alimentação, de cozinhar (se
quiser) e de saborear receitas gostosas.

O LIVRO QUE VIROU FILME

QUATRO
ELEMENTOS

RECOMENDO PARA
QUEM SE INTERESSA
POR GENTE, LUGARES,
SENTIMENTOS
(E SABORES, CLARO)

Cozinheira e professora, Samin Nosrat apresenta um documentário
luminoso sobre sal, gordura, acidez e calor POR VIVIANE ZANDONADI

A

minissérie em quatro capítulos Sal, Gordura, Acidez,
Calor estreou na Netflix
Brasil em 2018, mas eu
só consegui ver agora.
Se ainda não assistiu, pare de zapear
o painel infinito de sugestões. Veja. Em
termos de programa sobre comida e, por
que não, estilo de vida e viagem, você vai
ganhar duas horas e quarenta minutos
(jamais perder tempo). Cada um dos episódios dá aquela sensação de encontrar
um bombom na mesa ao voltar do almoço e nunca saber quem deixou (ou sim).
Ou de achar uma nota de cinquenta no
bolso da calça que não usa faz tempo. É
dessas coisas que alegram o espírito e
melhoram o humor.

FOTOS: NETFLIX

Não é reality show, não é perfil-cabeça-ego-vaidade e não é (socorro) mais
uma competição cheia de sofrimento e
cronômetro. Trata-se de uma minissérie documental em quatro capítulos em
que uma mulher interessada e interessante, chamada Samin Nosrat, busca e
compartilha conhecimento conduzindo
quem assiste por um roteiro ao mesmo
tempo simples e profundo. O texto é
muito bom, a fotografia é linda e a sonoplastia também: ouça os ingredientes
sendo. É bem bacana.
Samin e eu não nos conhecemos, mas
ela fez gestos, disse coisas, mostrou
lugares e pessoas e preparou receitas
que de uma forma ou de outra falaram
comigo. Recomendo fortemente para
quem se interessa por gente, lugares,
sentimentos. E comida, claro.

A cozinheira

Chef de cozinha há quase vinte anos,
Samin é professora e escritora.
Norte-americana de origem iraniana,
aprendeu a cozinhar primeiro em família,
estudou e trabalhou em vários restaurantes, mas o primeiro de todos foi o
californiano Chez Panisse, fundado em
1971 pela também escritora e ativista
de comida Alice Waters. Ela teve aulas
de escrita gastronômica com Michael
Pollan, outro autor e pensador da gastronomia (e da química das pessoas e dos
alimentos). Depois, acabou ensinando o
professor a cozinhar. Quem viu Cooked,
outra série incrível, deve se lembrar de
Samin e Pollan fazendo um guisado.
8|
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NÃO É REALITY SHOW,
NÃO É PERFIL-CABEÇAEGO-VAIDADE E NÃO É
(SOCORRO) MAIS UMA
COMPETIÇÃO. TRATA-SE
DE UM DOCUMENTÁRIO
EM QUE UMA MULHER
BUSCA E COMPARTILHA
CONHECIMENTO DE
UM JEITO SIMPLES
E ESPONTÂNEO

Sal, gordura, acidez e calor são os
nomes de cada um dos episódios, nos
quais Samin viaja respectivamente para
o Japão, a Itália, o México e “de volta para casa”, na Califórnia. Moradores desses
lugares abrem para ela suas cozinhas e
exibem passo a passo o papel dos elementos na transformação dos alimentos – nada mirabolante, é na cotidianice
dos dias: o chiado da fritura, a textura da
massa, o perfume de um pinoli amassado, a beleza imperfeita do bolinho de
arroz (e a conexão desse instante com o
conceito japonês wabi-sabi). No último
episódio, em momento Freud descomplica, a apresentadora recebe a própria
mãe em sua casa em Berkeley para finalmente as duas “concordarem em alguma
coisa”. Não posso dar spoiler.
Enfim, se você chegou até aqui já sabe que está lendo um relato um tanto
apaixonado de alguém que não só ficou
ainda mais entusiasmada por comida
como também foi resgatada da preguiça
(e até de um certo medo) e do desânimo
de cozinhar, depois de ver o filme e ler
o livro (mentira, não li inteiro ainda; são
472 páginas e em minha opinião está
mais para um livro de consulta e estudo
permanente, em que ora vou ler trechos
longos e ora vou tirar alguma dúvida;
um livrão, em muitos sentidos, para ter
à mão e navegar).
Foi como se eu tivesse me reconectado com alguma coisa mais primitiva
e menos automática, mais processo e
menos processado. Fiz uma lentilha ótima em um dia seguinte, lembrando de
recomendações da professora. Salgue,
prove, não cozinhe além do necessário.
O programa de Samin tem atributos
que vão além do que ela ensina com
uma faca nas mãos (e bebendo azeite,
dosando o fogo, engasgando de chorar
de rir com a pimenta mais potente do
mundo ou fazendo chuva de sal). A minissérie nos fala muito sobre prestar
atenção nas coisas e nas pessoas. E no
que elas têm a dizer.
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GORDURA

Na Ligúria, uma
nonna italiana
chamada Lidia
ensina Samin
a fazer pesto
de manjericão
ao modo tradicional, no pilão.
Samin comenta:
“O molho pesto
é uma lição
belíssima da
importância
da gordura.
Temos o queijo,
temos os pinolis
cremosos e o
belíssimo óleo
local [azeite
extravirgem].
As três gorduras
trabalham juntas para fazer
essa coisa maravilhosa”.

SAL

“O sal é fundamental. Ele
realça o sabor e
até faz com que a
comida se pareça mais com ela
mesma. Resumidamente, o sal
dá vida à comida.
(...) Em todo canto do mundo, as
pessoas salgam
os alimentos. É
um dos poucos
ingredientes
que une todas as
cozinhas”, diz Samin, antes de ir
ao Japão investigar esse mineral
tão importante.
E o Japão é um
arquipélago, onde todo o sal vem
do mar.

Acima, ilustrações do livro:
fontes de sal. Abaixo, uma ideia
dos capítulos quando convertidos
em episódios da série

34
ACIDEZ

“É a careta no
limão, o azedo no
creme azedo, o
que literalmente
enche a boca de
água.” No México,
especificamente
na província
de Yucatán,
Samin procura
entender como
a acidez tem o
poder de equilibrar os sabores
e de ser, assim
como os outros
três agentes de
transformação
explorados em
seu filme, indispensável para
obter receitas
deliciosas.

CALOR

“O calor cozinha,
doura, derrete.
Chiados, respingos, crepitações,
vapor e aroma:
todos resultam
de aplicar calor à
comida. Se você
entender como
o calor funciona,
pode ter certeza
de que tudo o que
você fizer vai ficar
saboroso.” Assim,
para terminar,
Samin volta para
a Califórnia, onde
vai fazer todo
mundo salivar
ao extrair deliciosidades de
legumes assados.
E possivelmente
desejar uma
segunda
temporada.

clubepaladar.com.br
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“O vinho é a única bebida que deixa a
Terra mais inteligente”, diz Eric Beaumard

J

Diretor do restaurante Le Cinq,
no hotel Four Seasons George V,
em Paris, o premiado sommelier
fala à revista do Clube Paladar
sobre tintos, brancos e pessoas

Eric
BEAUMARD
10
10 ||

clubepaladar.com.br
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POR VIVIANE ZANDONADI

P

ara a crítica inglesa Jancis Robinson, o
vinho é a bebida “mais deliciosa, estimulante, variada e irritantemente complicada do mundo. Ela alegra, faz com
que seus amigos pareçam mais afáveis
e tem sabor maravilhoso com a comida”. Perguntamos ao sommelier francês Eric Beaumard, diretor do
restaurante Le Cinq (o três estrelas Michelin do hotel
parisiense Four Seasons George V), se ele concorda.
Sim, respondeu. E acrescentou: “Antes de mais na-

da, o vinho é a única bebida que consegue ficar mais
complexa, trazer um aspecto social favorável a uma
refeição e inibir as tensões, se o consumo moderado for
respeitado. O vinho proporciona um prazer excepcional
quando você tenta descobrir sua diversidade. É a única
bebida que deixa a Terra mais inteligente”.
Se o mundo está mais inteligente, não sabemos. Mas
Beaumard, de 55 anos, tem contribuído bastante ao compartilhar conhecimento na diversidade e na produção dos
vinhos, na combinação de vinho e comida e na prática da

FOTOS: FOUR SEASONS/DIVULGAÇÃO

A VIDA COM VINHO
O brasileiro Jorge Lucki, especialista
em vinhos, há alguns anos relacionou
as personalidades que, segundo ele,
mudaram o mundo do vinho. O senhor
foi um dos profissionais perfilados.
“Observar Eric Beaumard no salão do
Le Cinq é entender o que significa usar,
ao limite, um dom natural, sentindo-se
feliz ao fazê-lo”, escreveu. “Seu sorriso é espontâneo e gentil, diferente da
abordagem educada, mas friamente
profissional que impera nos restaurantes.” O que o senhor acha que distingue
um sommelier como o senhor de outros
que atuam de um modo “mais friamente profissional?”
Antes de tudo, e sem esquecer a importância do aspecto profissional dos
vinhos e do rigor da seleção e compra,
certifico-me de que o ambiente do restaurante seja embasado no prazer de
receber, da hospitalidade e de cozinhar;
no prazer de oferecer vinhos com grande profissionalismo. No final, você tem
que se colocar no lugar do cliente – essa
é a coisa mais importante na profissão.
O senhor conquistou prêmios e se especializou em receber as pessoas e em
compartilhar conhecimento. E há a história de superação, quando ao se acidentar teve de recalcular a rota. O que
acha que o trouxe a este ponto, desde
pequeno, quando acompanhava seus
avós na cozinha?
Eu sou profundamente ligado ao negócio de restaurantes desde a mais
tenra idade. Eu nunca me vi deixando
o trabalho, mesmo com uma deficiência
grave. Eu pus em prática um rigoroso
itinerário profissional que não é particularmente difícil porque sou apaixonado por isso. Por outro lado, podemos
chamar de sorte. Eu nunca pensei em
fazer outra coisa. No entanto, se eu
pudesse ter feito algo diferente, teria
sido para chegar ainda mais perto da
viticultura de forma profissional. Ser
proprietário de um vinhedo.
O senhor trabalha com vinicultura?
Sou consultor. Já atuei na França, em
Portugal e na Itália. No momento, me
dedico à mistura de safras. Acho muito
interessante.
O PÚBLICO
Além de entender o comportamento do

hospitalidade. Francês da região da Bretanha, ele começou a cozinhar ainda menino, com 14 anos. Foi assistente
em vários restaurantes até que um acidente de moto, em
1982, lhe tirou os movimentos da mão. Depois de uma
longa recuperação, voltou às cozinhas e, aos 20 anos,
converteu-se em sommelier autodidata. Estabeleceu-se
como colecionador de prêmios e é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo em seu
trabalho. No Le Cinq, onde montou a adega de 50 mil garrafas, Beaumard trabalha desde a inauguração, em 1999.

preciso entender que são os clientes que
escolhem e oferecer alternativas economicamente razoáveis. Uma situação difícil e delicada é ter clientes que querem
vinhos que não combinam com o menu.
Nesses casos, o que eu procuro fazer é
oferecer uma alternativa que transforme um momento complicado e tenso em
um momento de celebração. Como eu
disse, nós não devemos ser dogmáticos.
É preciso recorrer à originalidade e não
causar frustração.

[NO VOO] É PRECISO TER
CUIDADO AO BEBER,
PORQUE O ÁLCOOL
PASSA PELO SANGUE
MAIS RAPIDAMENTE
COM A PRESSÃO. É
MELHOR SERVIR VINHOS
QUE NÃO SEJAM MUITO
ALCOÓLICOS, EM BOAS
CONDIÇÕES DE SERVIÇO

O restaurante Le Cinq, três
estrelas Michelin, fica no hotel
parisiense Four Seasons George V

NÃO DEVEMOS SER
DOGMÁTICOS. É PRECISO
ENTENDER QUE SÃO
OS CLIENTES QUE
ESCOLHEM E OFERECER
ALTERNATIVAS
ECONOMICAMENTE
RAZOÁVEIS
vinho e da comida, o sommelier precisa
conhecer gente.
O conhecimento do comportamento é
essencial na profissão. Você tem de ser

sensível. O olhar é importante e significativo e, com modéstia, você precisa
captar e buscar a atmosfera que os
clientes querem ter à mesa. Tem de encontrar os marcadores de comportamento. Nós não estudamos psicologia,
mas é muito importante con hecê-la
para apoiar o cliente.
As pessoas confiam que o senhor as
conduzirá nas melhores escolhas. Mas
o gosto é subjetivo. Isso é um desafio
constante?
Sim, absolutamente, e você tem de fazer perguntas. Muitas vezes, as pessoas
ficam intimidadas. Penso que, acima de
tudo, não devemos ser dogmáticos. É

NOS VOOS
O senhor agora também escolhe os vinhos
para as viagens do Four Seasons Private
Jet ( leia na página 9). Comida e bebida se
comportam de maneira diferente no ar e
no solo. O trabalho também é diferente?
Na verdade, é diferente porque há a
pressurização nas garrafas. Garrafas
de Champanhe, por exemplo, são mais
pressurizadas. Os vinhos ficam mais
aromáticos. É preciso ter cuidado ao
beber, porque o álcool passa pelo sangue mais rapidamente com a pressão.
Em linhas gerais, é melhor servir vinhos
que não sejam muito alcoólicos, em boas
condições de serviço.
EM CASA
O Le Cinq (onde um jantar de nove etapas custa 340 euros por pessoa, sem
bebida) e o Private Jet são experiências restritas a um público privilegiado.
Ao mesmo tempo, o vinho e a comida
encurtam distâncias e permitem que
pessoas de diferentes origens e condições tenham uma vivência vasta e
importante, que inclui o prazer em si,
boas conversas, viagens, encontros e
conhecimento. O que uma pessoa precisa, hoje, para ser feliz com um copo de
vinho nas mãos?
clubepaladar.com.br
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Para ter uma história que precede o
copo, você precisa saber quem fez e
onde foi produzido o vinho. É essencial
que o sommelier conheça a origem e o
produtor da bebida. No restaurante, é
preciso confiar no sommelier. Na loja,
precisa confiar nela. No entanto, você
deve ser razoável, respeitar seu orçamento e, claro, estudar, ler, procurar saber. Acima de tudo, é muito importante
construir a própria opinião.
Para quem vai começar uma coleção de
vinhos, o que o senhor recomenda?
Saber do que gosta, não acumular muitas garrafas e não esquecer de beber os
grandes vasilhames, do tipo magnum,
que não duram muito tempo. É preciso
ter uma boa adega e um orçamento para
ela. A pessoa entende a complexidade do
vinho ao conhecer uma gama deles e ao
ser curiosa e não temer provar e descobrir.

Hotel de luxo
nas alturas

VOO CONFORTÁVEL E
ALTAMENTE GASTRONÔMICO

Para quem não tem nenhum tipo de adega, é ruim guardar o vinho na geladeira?
Quando é por muito tempo, é médio. É preferível comprar mais vinhos em frequên
cia maior e ter menos garrafas em casa.
Existe mesmo o copo certo para cada
tipo de vinho? Isso interfere no gosto?
Não faz mal, mas certos copos favorecem
certos vinhos. O Riesling, por exemplo, é
um branco de presença marcante que requer uma taça mais adequada que o conduza diretamente para o meio da língua,
enquanto vinho branco ao estilo da Borgonha vai diretamente para o lado da língua.
Formas geométricas dos copos podem
influenciar positivamente a degustação.
TENDÊNCIAS
O senhor vê algum padrão de consumo
atualmente? As pessoas estão procurando por vinhos de perfil específico, a
exemplos dos que têm menos madeira?
Sim, muitos estão percebendo que, com
menos madeira, apreciam melhor a bebida. Além disso, os números de consumo do vinho caíram 20% a favor do
aumento da qualidade. Por prazer.
As mudanças climáticas preocupam?
Elas estão afetando o mundo do vinho?
Totalmente. O clima mudou e trouxe períodos muito longos de chuva e o aquecimento global tem aumentado o volume
de álcool dos vinhos. Isso é um problema
real, porque é preciso encontrar uma alternativa e um equilíbrio. Há vinte anos
essas mudanças são observadas.
Na produção de vinhos, qual região do
mundo atrai sua atenção atualmente?
Estou interessado em saber o que vai
acontecer com a China, porque é o segundo maior produtor do mundo, novo em
folha, e também com países de antigas
castas de uvas caucasianas, como a Anatólia Central [Turquia], a origem dos vinhos.
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Beaumard montou a adega
de 50 mil vinhos do Le Cinq
e dirige a operação desde a
inauguração, em 1999

QUERO SABER
O QUE VAI ACONTECER
COM A CHINA,
PORQUE É O SEGUNDO
MAIOR PRODUTOR
DO MUNDO, NOVO EM
FOLHA, E TAMBÉM COM
PAÍSES DE ANTIGAS
CASTAS DE UVAS
CAUCASIANAS,
COMO A TURQUIA,
A ORIGEM DOS VINHOS

QUESTÕES DE GOSTO
Quais são suas uvas preferidas?
Para tintos, Pinot Noir, Syrah e Nebbiolo.
Para brancos, Chenin Blanc, Riesling, Chardonnay, Petite Arvine and Petit Manseng.
Para quem ama vinho, qual experiência
é indispensável?
Visite paisagens vitícolas e aproveite
para conhecer vinhedos e trocar com
eles. Isso leva tempo.
Um prato de comida memorável.
Minha primeira memória afetiva de comida, o primeiro prato que eu amei, foi um
arroz de vitela e cogumelos, de quando eu
trabalhava como chef de cozinha.

BRASIL
O senhor conhece os vinhos
brasileiros?
Tive a oportunidade de ir ao Brasil cinco vezes, a trabalho. Estive no Rio, em
São Paulo e em Porto Alegre. Conheço a produção vinícola ao sul de Santa
Catarina. Tinto, branco e espumante.
Já provei vários vinhos brasileiros nas
muitas viagens que fiz. Acho que há potencial e meios técnicos para melhorar
o equilíbrio dos vinhos brasileiros e, assim, melhorar a qualidade e permanecer
fiel à climatologia local. Eu gostaria de
mencionar que o brasileiro é amante do
vinho e porta-voz da viticultura fran
cesa. Eu amo o Brasil.

As refeições a bordo e em solo
estão incluídas no ‘pacote’

Os programas de viagem
Private Jet da rede Four Seasons
(bit.ly/privatejet4seasons) são roteiros luxuosos de viagens pelo mundo
em um jato de primeira classe personalizado e com tripulação treinada
pela prestigiosa rede hoteleira.
Todas as refeições (a bordo e em
terra), bem como hospedagens,
passeios, traslados e questões
de segurança, assistência e organização (para que o viajante não
precise se preocupar com nada
além de existir e experimentar) são
incluídas em um só preço.
A primeira viagem da temporada
de 2020, na proposta “International
Intrigue” (intriga internacional),
levará os participantes a quatro
continentes diferentes (América,
Ásia, África e Europa), com saída
no dia 15 de fevereiro e retorno em
9 de março. Começa em Seattle a
jornada multicultural e, antes de
chegar no ponto final (Paris), faz
paradas em Kyoto, Maldivas, Serengeti, Marrakesh, Budapeste e
São Petersburgo.
A rigor, ao desembolsar 147 mil
dólares (por pessoa em acomodações duplas e mais 10% se for viajar
sozinho), o viajante compra o que
(possivelmente) é a viagem de avião
mais confortável da vida e uma
sequência de paradas em padrão
igualmente elevado (dizem que até
dá tempo de fazer nada).
As viagens são feitas em um
Boeing 757 com 52 poltronas “de
couro italiano e camas planas
que oferecem 2 metros de espaço
pessoal”. Há um chef de cozinha a
bordo. Kerry Sear é, segundo a rede
Four Seasons, especializado em
refeições sofisticadas para voos. Na
composição das receitas, diz o material de divulgação da viagem, Sear
usa ingredientes frescos e regionais
dos lugares por onde o grupo passa.
É para os pratos feitos por ele que
Eric Beaumard escolhe os vinhos.
clubepaladar.com.br
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PEQUENO (E ABSURDO)

DO PALADAR

J

PIXABAY

á faz um tempo que as notas de degustação passaram de descrições
diretas e enciclopédicas para textos poéticos, em que os adjetivos parecem descrever objetos de design em vez
de sabores e aromas. Além da natureza
das palavras, o número de adjetivos que
descrevem um vinho mais que dobrou de
uns anos para cá. Hoje, um rótulo pode ser
vertical ou até crocante.
Se você se sente intimidado ao ouvir
esses termos, pode se tranquilizar, não está sozinho: para muitos, eles não fazem o
menor sentido. Fiz uma lista dos adjetivos

que ouvi repetidamente e que não constam nos dicionários de vinho, e consultei
dois educadores, a sommelière Alexandra
Corvo, que fundou a escola e livraria especializada Ciclo das Vinhas, e Bruno Xavier,
responsável pelos cursos da Grand Cru.
Eles explicaram muitos dos termos, mas
outros, concluímos, são fruto da engenhosidade de enochatos. (E nada impede que
você adote os termos que fazem sentido
e se divirta com eles.)
Um vinho vertical, por exemplo, tem
acidez alta e final bem seco. É também
chamado de objetivo, elétrico, vivaz,
brilhante. Um vinho flácido e chato é o
oposto disso, aquele que peca pela falta
de acidez. Se tem muito álcool, ele é cremoso ou gordo. Mas um gordo pode ser
também uma bebida que estagiou por
muito tempo em barrica. Já cremoso é
um termo usado para espumantes que

têm características ligadas às leveduras,
como aromas de brioche.
Um vinho musculoso tem muito corpo e
taninos rústicos. Já um magrinho tem pouco álcool. Se ele tem pouco álcool e muita
acidez, é ossudo.
E vinho crocante, já ouviu essa? Tratase da tradução de crispy, termo inglês usado para vinhos brancos bem secos e de alta
acidez. Fino é um vinho elegante, de clima
frio ou marítimo, que é sutil e delicado.
Um vinho redondo é uma bebida em
que todos os elementos – acidez, corpo, taninos, álcool – estão em sintonia,
sejam eles altos, moderados ou baixos.
Arisco é aquele que tem muitas arestas,
acidez alta e taninos bem rústicos e que
deixa a sua boca pinicando.
Por fim, há o vinho infantil, que não
tem muita estrutura, mas é rico em fruta,
parece quase doce, com paladar de bala.

BATONNÂGE
Igualmente educativo, embora
menos sério, é o
novo podcast da
jornalista Fiona
Beckett, do jornal
The Guardian, e
do Master of Wine
Liam Steevenson.
Eles discutem desde a melhor harmonização com
curry até defeitos
mais comuns no
vinho e por que
ocorrem.
IT’S THE DRINK
TALKING
Este é mais loucão: os apresentadores discutem
se a bebida vale
ser bebida ou...
cuspida.
Os podcasts
podem ser ouvidos em seus sites
ou em aplicativos de podcast
da Apple, para
Android e também
no Spotify
(Isabelle
Moreira Lima)

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

1º

2º

3º

A Trilha Inca, até Machu
Picchu, é a mais concorrida, mas rotas como Lares e Salkantay
são lindas, com menos
perrengues. Lima se
destaca pela gastronomia. Navegue pelo
Amazonas

Dubrovnik, a cidade
murada, preserva
construções barrocas.
Os monastérios, as
igrejas e a catedral são
clássicos. Do alto, o
mar azul turquesa. De
barco, siga pela costa
da Dalmácia

A cidade teve seu
centro histórico
revitalizado. Em Vila
Nova de Gaia, estão
as caves de vinho do
Porto. Invista num
cruzeiro pelo Rio Douro
e em bate-voltas pelo
belíssimo vale

• Quando ir
Machu Picchu e Arequipa são ideais entre abril
e novembro. Em dezembro, chove demais em
Cuzco. Lima, Nazca e Ica
são secas o ano todo.
Iquitos e Amazônia entre maio e outubro.

• Quando ir
Entre abril e outubro
as temperaturas são
mais agradáveis. Junho
e julho são bons para
a praia. Agosto é alta
temporada (muvuca).
Em setembro, o
clima refresca.

• Quando ir
Não há época ruim em
Portugal e o inverno
é moderado. Julho e
agosto são meses
muito quentes; chove
mais no outono e no
inverno, de outubro
a março.

• Quem vai gostar
Apaixonados por história
e natureza. Há roteiros de
aventura para acampar
e também de luxo. A comida é outro ponto alto.

• Quem vai gostar
A família inteira,
casais apaixonados
e grupos de amigos.
Além, claro, dos fãs de
Game of Thrones.

• Quem vai gostar
Todo mundo. Porto
tem vida noturna vibrante, montanhas e
vinhos. É ótima para
famílias e casais.

• Serviços
Há voos diários da
Avianca e da Latam
partindo de São Paulo
(5h) ou do Rio de Janeiro (5h30).

• Serviços
O site bit.ly/kingdubro
mapeia as locações de
Game of Thrones em
Dubrovnik e é uma boa
base para fãs.

• Serviços
Para fazer stopover em
Porto, reserve antes na
TAP. A Azul agora tem
voos diretos a partir de
Campinas.

PERU

CROÁCIA

MERGULHO NO QUE
RESTOU DO TITANIC
Em julho, nove pessoas mergulharão no Atlântico para ver
o que sobrou do Titanic e, na sequência, jantarão um menu
de dez etapas com vinhos da época do naufrágio – entre
eles, o Champagne 1907 Heidsieck Gout, mesma safra servida no navio. A brincadeira sai por 10 mil libras e é vendida
pela Cookson Adventures. (Isabelle Moreira Lima)

PORTO

A terceira edição do Food Forum já tem
data marcada e ingressos à venda. O
evento de palestras e debates será realizado no dia 3 de abril no Teatro Santander, vizinho ao shopping JK Iguatemi, em
São Paulo. Com a proposta de facilitar
diálogos sobre produção e consumo de
alimentos, o encontro terá participantes como Diego Badaró, fundador dos
chocolates Amma, Isabela Raposeiras,
do Coffee Lab, a bartender Néli Pereira
e as chefs Bel Coelho e Janaína Rueda
(acima). São 12 horas de palestras a partir
das 8h30 e as entradas, que custam
R$ 290, estão disponíveis no site do
Ingresso Rápido. (Redação Paladar)

VIVIANE ZANDONADI

dicionário
MARCUS MÜLLER/ESTADÃO

POR ISABELLE MOREIRA LIMA,

clubepaladar.com.br

CONHECIMENTO
E DIVERSÃO
“Eu tento não ser
esnobe em relação
aos vinhos, mas,
se você quiser ser,
eu posso ajudar”
James Suckling,
crítico norte-americano

I’LL DRINK
TO THAT
As longas
entrevistas do
seríssimo exsommelier Levi
Dalton valem
como um curso.
Ele conversa com
produtores, jornalistas, sommeliers
e educadores de
diferentes regiões
e gerações. Ao
longo dos anos,
suas conversas
montam um
quebra-cabeças
do que é o mundo
do vinho hoje.

PENSAR,
COMER,
PENSAR

PONTO FINAL

CHEESECAKE
E GOIABADA

A DO NAUFRÁGIO
ILUSTRAÇÃO ARTÍSTIC N ADVENTURES
COOKSO

Para os enófilos que gostam de acompanhar críticos internacionais, a dica é
comprar o pacote de 11 aulas da MasterClass (bit.ly/masterclass-vinho)
com o norte-americano James
Suckling. A série começa na Toscana,
com Suckling falando sobre a “mágica”
do vinhedo: para se ter um bom vinho
é fundamental que ele cresça nas condições ideais, portanto, desista de uma
mágica na vinícola, porque o segredo é
a terra. Na sequência, ele dá dicas sobre o que prestar atenção na degustação, explica seu sistema de pontuação
e prova uma sequência de italianos.
(Isabelle Moreira Lima)

DANIEL RODRIGUES/NYT

PODE SER SEU PROFESSOR

Nas notas de degustação,
um vinho pode ser musculoso,
ossudo, cremoso, crocante, elétrico,
flácido. O que isso significa?
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Podcasts
sobre vinhos

MARKO DJURICA/REUTERS

JAMES SUCKLING

OUÇA
ESSAS
NOTAS

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

PEQUENOS BOCADOS SOBRE VINHO, COMIDA E VIAGEM

MASTERCLASS

A

partir de abril, você deve
começar a ver espumantes espanhóis com um selo diferente. Ele trará as palavras
“Vino Espumoso de Calidad, Método Tradicional” e a misteriosa
“Corpinnat”. Trata-se de uma associação que une nove das principais marcas premium de espumantes produzidos na Espanha.
As casas Gramona, Recaredo, Torelló, Llopart, Nadal, Sabaté i Coca, Mas Candí, Huget-Can Feixes e
Júlia Vernet são responsáveis por
apenas 1% da região, mas faziam
até agora 30% da bebida superpremium em Parajes Calificadas,
os grand crus espanhóis.
Ao integrar o selo Corpinnat,
elas passam a seguir regras rígidas como o uso apenas de uvas orgânicas, colheita manual, pelo menos 18 meses de envelhecimento,
vinificação na própria adega e – a
norma mais “comércio justo” de
todas – inclusão do produtor de
uvas na cadeia de valores. Muitas
delas já tinham as regras como
diretrizes. O que muda é a orientação para o consumidor, que não
precisa mais ter dúvida sobre a
qualidade desses vinhos.
A maioria dos espumantes
Corpinnat não chega ao Brasil. Os
da casa Gramona são importados
pela Casa Flora. Vale provar a
(então) Cava Gramona la Cuvée
Gran Reserva Brut 2013, produzida com 70% de Xarel-lo e 30% de
Macabeo (R$ 228,90).
(Isabelle Moreira Lima)

OS MELHORES DESTINOS DE 2019, DO VIAGEM

E SEUS ACOMPANHAMENTOS

ESPUMANTES PREMIUM
PRODUZIDOS NA ESPANHA
MUDAM DE NOME

PEXELS

A VIDA À MESA

Cava é
abandonada

COOKSON ADVENTURES/REUTERS

Quando alguém de apetite voraz afirma
sem hesitar que prefere salgados a doces, é importante reparar nas exceções
(geralmente elas existem; se quiser,
chame de contradições). Mas afinal o
que faz essa pessoa dizer sim a uma sobremesa? Só provando para saber. Sugestão do mês: o tradicional cheesecake,
com goiabada, da rede Ráscal (R$ 11
o míni). Massa de pão de ló, recheio de
queijo cremoso, cobertura de creme
azedo. Ao lado, uma porção de goiabada
cascão da família Ralston, de Terra Roxa
(SP). A composição resulta em delicado
e saboroso pretexto para prolongar o
tempo à mesa – quando a conversa e a
comida estão tão boas que é fácil pedir
para repetir. E que o pratinho venha com
duas colheres, porque certas porções
ficam mais gostosas se forem compartilhadas. (Viviane Zandonadi)
clubepaladar.com.br

| 15

VIAGEM DO VINHO

SERRA GAÚCHA

VALE DOS VINHEDOS
(e arredores)
O Clube Paladar volta à belíssima região
do Rio Grande do Sul na época mais
bonita do ano, a da colheita das uvas
TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI

Cair da noite na
vinícola Luiz Argenta,
em Flores da Cunha

16 |

clubepaladar.com.br

clubepaladar.com.br

| 17

VIAGEM DO VINHO

S

e por um lado eu viajei durante mais de uma década
e meia mundo afora, levei
meio século para conhecer
um lugar menos distante e
para onde, agora, sempre tenho vontade de voltar: a Serra Gaúcha, mais precisamente o belo Vale dos Vinhedos e
seus arredores, como o distrito de Pinto
Bandeira, a Rota Caminhos de Pedra e
as cidades de Flores da Cunha, Garibaldi
e Caxias do Sul.
Em fevereiro, estive pela quinta vez
na região, em busca de novidades, novas experiências e para saber como foi a
safra deste ano. As variedades brancas,
sempre mais precoces, já haviam quase todas sido apanhadas, mas as uvas
tintas ainda amadureciam nas videiras
e assim permanecerão até meados de
abril, quando as castas de maturação
mais tardia serão finalmente colhidas e
a colheita, encerrada.
PORTO ALEGRE
Cheguei a Porto Alegre numa tarde
infernalmente quente. Acho curioso
que, com frequência, faça mais calor lá
do que aqui em São Paulo, mas durante
a semana em que lá permaneci, isso se
repetiu quase todos os dias – a temperatura alcançava sufocantes 38 graus. A
caminho do Vale dos Vinhedos, parei para
conhecer um restaurante muito tradicional da região, que há pouco tempo se estabeleceu em São Paulo, a Casa Di Paolo.
Sua especialidade são os pratos típicos
do sul, a exemplo da sopa de cappeletti,
do galeto al primo canto (assado), da polenta brustolada (cozida e, depois, frita
na chapa) e do sagu de vinho com creme,
sempre acompanhados de um bom tinto
regional. Foi preciso um esforço para não
exagerar. Segui viagem.
VALE DOS VINHEDOS
No meio da tarde, alcancei o Vale dos
Vinhedos e, antes mesmo de ir ao hotel,
estiquei até a Vinícola Pizzato, onde
participei de uma degustação de espumantes e vinhos acompanhados de embutidos e queijos produzidos na região
– é notória a evolução da qualidade e a
variedade desses insumos no Brasil, nos
últimos anos, com excelentes produtos
artesanais surgindo em muitas regiões.
Ainda por lá, pude visitar um vinhedo de
uvas Sémillon, delicada variedade branca, junto de Flávio Pizzato, enólogo chefe e diretor da vinícola. Conversar com o
Flávio é garantia de aprendizado sobre
os mais variados assuntos da viticultura
até a vinificação. Era o dia certo, porque
naquela tarde e na manhã seguinte as
uvas seriam colhidas.
À noite, estive na Cantina Cabernet,
que fica dentro do hotel Dall’Onder, para
um delicioso jantar de pratos, espumantes e vinhos. Todos locais.
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Acima, o enólogo
Flávio Pizzato
mostra uvas
Sémillon prontas
para a vindima;
à esquerda,
degustação de
espumantes

A galeteria Casa Di Paolo
tem no galeto al primo
canto e na polenta duas
de suas especialidades

clubepaladar.com.br
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A Don Giovanni,
que já foi centro
tecnológico da
Dreher, também
tem restaurante e
hotel, com poucas
habitações

Espumantes
enfileirados para
degustação na
familiar Cave Geisse

ROTA CAMINHOS DE PEDRA
Na manhã seguinte, conheci a Casa da
Ovelha, que produz bons queijos de diferentes maturações. Ela fica na pitoresca Rota Caminhos de Pedra. Além
dos queijos, produz cosméticos (à base
de leite de ovelha) e artefatos de lã. Em
um entreato, vi um treinador comandar
seus dois cães border collie numa demonstração de entendimento, habilidade e inteligência dos adoráveis animais.
Da Casa da Ovelha, fui a um dos pontos altos da viagem: a Cave Geisse.

A DESPEITO DOS
GRANDES DESAFIOS
ENFRENTADOS PELOS
PRODUTORES NO
BRASIL, É GRATIFICANTE
OBSERVAR COMO A
PRODUÇÃO DE VINHOS
NO PAÍS MELHORA
E SE DIVERSIFICA
RAPIDAMENTE

Polenta cremosa na
Cantina Cabernet

Casa da Ovelha:
queijos e cosméticos
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PONTOS ALTOS
A vinícola Cave Geisse representa a
excelência em espumantes nacionais,
elaborados sempre pelo método tradicional, ou seja, a segunda fermentação
ocorre na garrafa. A propriedade é linda
e nunca é demais voltar: desta vez, tive o
privilégio de provar safras antigas, como
as de 1998 e 2002, e duas outras mais
recentes, de 2012 e 2014.
Cada um dos espumantes se apresentou único e impecável. O da safra
2002 mostrou-se, eu diria, praticamente impossível de distinguir de um
grande Champanhe. A alta qualidade
é uma característica dessa pequena e
bem sucedida vinícola familiar, comandada pelo chileno Mario Geisse, um
personagem fundamental na história
do espumante brasileiro e precursor
da DO (Denominação de Origem) de
Pinto Bandeira, em fase final de reconhecimento.
Da Cave Geisse, estiquei até a vizinha Don Giovanni, uma bela vinícola
que já foi sede do centro tecnológico
da antiga Dreher. O simpático proprietário, Daniel Panizzi, conduziu uma
degustação exclusiva de tintos antigos e novos de uva Cabernet Franc,
variedade que já chegou a ser a tinta
mais produzida no Brasil. Ela perdeu
espaço para a Cabernet Sauvignon e
para a Merlot, mas vem recuperando
terreno e prestígio. No fim da tarde,
caminhei pelos vinhedos da propriedade e, ao cair da noite, emendei o
jantar no restaurante da vinícola, que
também funciona como um hotel, com
poucas habitações.
clubepaladar.com.br
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Na vinícola Miolo, um cacho de uvas
maduras à espera da colheita
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Cervejas produzidas
no Empório Graciema
em diferentes estilos

VIAGEM DO VINHO

CERVEJARIA INTERESSANTE
O dia seguinte começou com uma visita ao
Empório Graciema, uma cervejaria muito
interessante que recentemente se estabeleceu no Vale dos Vinhedos e rapidamente
fez sucesso. Muitas pessoas param lá para
uma cerveja bem gelada, entre tantas degustações de vinhos. A cervejaria produz
vários tipos de cerveja e, embora eu não
seja um grande apreciador, foi fácil reconhecer a qualidade das bebidas em seus
diferentes estilos.
Segui para a pequena cidade de Flores
da Cunha, onde estive mais uma vez na
Luiz Argenta. O projeto dessa vinícola impressiona pela grandiosidade, pela beleza
arquitetônica de suas linhas modernas e
pelo visível apuro no acabamento, onde
é fácil perceber que nada foi economizado. Da entrada da propriedade são vistos
os lindos vinhedos que se esparramam
por dezenas de hectares. O jovem Edegar
Scortegagna é o gabaritado enólogo chefe
da Luiz Argenta, responsável pela elaboração dos vinhos finos que, pouco a pouco,
se tornam mais conhecidos e apreciados
pelo consumidor brasileiro. Na vinícola,
pude almoçar no restaurante Clô, que leva
o nome da mãe do proprietário, Deunir
Argenta. Os pratos foram todos harmonizados com vinhos da propriedade. O restaurante tem um pub, onde são servidos
drinques e porções.
O ano de 2018 não foi bom para os viticultores da região. No segundo semestre, uma violenta tempestade arruinou a
produção de diversas vinícolas. Na Luiz
Argenta, a perda foi dramática (cerca de
90%). Outras vinícolas de menor porte tiveram perda total.
No fim da tarde e começo da noite,
no enorme gramado diante dos vinhedos já recuperados, um balão foi inflado.
Ele levaria os visitantes para uma breve
subida, fechando esse dia memorável
com chave de ouro.

O fotógrafo
Eduardo Viero
aprende a
soprar vidro
na vidraria
Madelustre

Fim da degustação, segui para um
almoço a céu aberto nos jardins da Miolo. A refeição foi servida à sombra das
árvores, embalada por música típica
italiana e estava cheio de gente animada dançando e pisando uvas dentro de
uma tina de madeira. Foram necessárias
várias taças de espumante e muita água
para dar conta do calor. Após algumas
horas nessa atmosfera hedonista, parti
para a cidade vizinha: Garibaldi.

A CADA TEMPORADA,
A SERRA GAÚCHA FICA
MAIS INTERESSANTE E
SE CONSOLIDA COMO
DESTINO DE VIAGEM DE
VINHO E COMIDA
DE VOLTA A BENTO GONÇALVES
Na manhã seguinte, visitei o maior produtor de vinhos finos do Brasil, a vinícola Miolo. Quem me recebeu foi Adriano
Miolo, proprietário, enólogo chefe e
diretor da empresa. A degustação, exclusiva, dentre outros rótulos teve três
diferentes safras de um de seus vinhos
ícones, o Sesmarias. Um deles, da safra
2008, apresentava ótima evolução e
mostrou que ainda estava em forma
para permanecer guardado por pelo
menos dez anos.
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Uma das etapas do almoço
no restaurante Clô

GARIBALDI
Fui me recompor no hotel, em Garibaldi,
e fiz uma rápida visita à Madelustre, uma
vidraria artesanal que produz lindas peças de vidro soprado. Eu pude soprar uma
peça, que, pela minha falta de experiência,
fico um tanto quanto torta. Valeu a experiência. Da vidraria, segui para meu último
compromisso daquele dia, uma degustação seguida de uma sessão de cinema na
tradicional vinícola Peterlongo.
Sinônimo de vinho barato durante muito tempo, há três anos a Peterlongo contratou o renomado enólogo francês (radicado
no Chile) Pascal Marty, que criou uma nova
linha de vinhos finos e está dando outra
cara à vinícola. Após a degustação, fui para o jardim na margem do vinhedo, onde
foram servidos vinhos e espumantes e foi
projetado um filme no telão. Cansado das
peripécias do dia, voltei ao hotel e desmaiei
de sono. Amanheceu um dia cinzento e com
chuva fina, uma trégua mais que bem vinda
depois de quatro dias de calor insuportável.
Ao deixar a cidade, parei para almoçar
na acolhedora Osteria della Colombina,
onde a proprietária, dona Odete Bettú
Lazzari, conta histórias ao mesmo tempo
em que manuseia a massa com a qual faz
suas famosas pombinhas. Enquanto os
clientes comem, a massa assa e, ao final
da refeição, todos recebem singelas pombinhas de pão assado. Seis ou sete pratos
da tradição local foram servidos com um
Sauvignon Blanc e um tinto colonial. A chuva continuava caindo, fina e constante, e
embarquei de volta a Porto Alegre embalado pelas lembranças desses quatro dias
em meio à hospitalidade dos gaúchos.

PARA
QUANDO
VOCÊ FOR

Hotéis, restaurantes, vinícolas

Espumante da Miolo
envelhecido no fundo do mar

Dona Odete
Bettú Lazzari e
as pombinhas
de pão, na
Osteria della
Colombina

Sessão de cinema,
vinhos e comidinhas
nos jardins da
Peterlongo

ONDE FICAR
• Bento Gonçalves: Dall’Onder Hotel
www.dallonder.com.br
• Garibaldi: Casacurta
www.hotelcasacurta.com.br
• Caxias do Sul: Dall’Onder Axten
bit.ly/dallonder-caxias
ONDE COMER
• Porto Alegre: Di Paolo
www.casadipaolo.com.br
• Bento Gonçalves: Cantina Cabernet
bit.ly/cabernetcantina
• Garibaldi: Osteria Della Colombina
bit.ly/odetebettu
PARA VISITAR
• Vinícola Pizzato
www.pizzato.net
• Casa da Ovelha
www.casadaovelha.com.br
• Cave Geisse
www.cavegeisse.com.br
• Don Giovanni
www.dongiovanni.com.br
• Emporio Graciema
www.moinhograciema.com.br
• Vinícola Luiz Argenta
www.luizargenta.com.br
• Vinícola Miolo
www.miolo.com.br
• Madelustre
www.madelustre.com.br
• Vinícola Peterlongo
www.peterlongo.com.br

JOHNNY MAZZILLI VIAJOU A CONVITE DA AGÊNCIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CONCEITOCOM BRASIL, DE BENTO GONÇALVES
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SELEÇÃO DO MÊS
O Clube Paladar degustou
os vinhos da Seleção do
Assinante de Março no
Cutello Fire & Drink, casa
especializada em carnes
dry-aged (maturadas a seco).
Ela fica no bairro paulistano
dos Jardins. Sob o comando
do simpático chef Raphael
Leão, que selecionou os
sete pratos, nossa equipe
harmonizou os vinhos com
a comida impecável num
ambiente arejado e acolhedor.
TEXTO E FOTOS JOHNNY MAZZILLI

ESSENCIAL PALADAR
UM ELEGANTE E DELICADO CABERNET SAUVIGNON CHILENO É O VINHO DA SELEÇÃO ESSENCIAL PALADAR

CERRO
ARRIBA
A vinícola produz vinhos no
Vale Central chileno, uma região
extensa, plana e moderadamente
quente, que recebe água
proveniente dos Andes. Nesse
território de baixa altitude,
temperaturas altas e oscilações
térmicas médias, a Cerro Arriba
produz os vinhos que formam
suas três linhas: Cerro Arriba,
Reserva Cerro Arriba e Gran
Reserva Cerro Arriba.
O
HAEL LEÃ
CHEF RAP

RISOTO DE COGUMELOS
Rendimento: 1 porção
Ingredientes
• 1,5l de caldo de legumes
• 60 ml de vinho branco
• 100 gramas de arroz arbóreo
• 70 gramas de queijo
parmesão
• 25 gramas de manteiga
• 15 gramas de funghi secchi
• 1 cebola pequena picada
• 1 colher (sopa) de salsinha
• Sal e pimenta-do-reino
a gosto
Preparo
1. Hidrate o funghi secchi com
150 ml do caldo de legumes,
coe e depois processe até que
vire uma pasta homogênea.
Reserve.
2. Em uma panela, coloque
5 gramas de manteiga e
refogue a cebola até que fique
translúcida.
3. Acrescente o arroz, o vinho
branco e deixe reduzir até a
metade.
4. Adicione o restante do
caldo de legumes, concha a
concha, até que os grãos de
arroz fiquem tenros.
5. Misture a pasta de funghi
no arroz e mexa bem para
que o amido do grão confira a
consistência de risoto.
6. Adicione o parmesão ralado
e mantenha a mistura no fogo,
até que o queijo incorpore.
7. Retire a panela do fogo,
acrescente o restante da
manteiga gelada e misture.
8. Ajuste o sal, a pimenta-doreino, salpique salsinha
picada e sirva.
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CERRO ARRIBA
CABERNET
SAUVIGNON
2017

Cerro Arriba
Cabernet Sauvignon 2017
PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale Central
UVA: 100% Cabernet

Sauvignon

ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Cerro Arriba

Um Cabernet Sauvignon simples,
muito bem elaborado e bem
mais delicado que a média dos
vinhos dessa uva. Um tinto para
acompanhar muitas coisas, como
risoto de cogumelos frescos
e secos, cortes grelhados de
bovinos e suínos, galeto na brasa,
sanduíches de carne com queijo,
pizzas e queijos maturados.

clubepaladar.com.br

| 27

CLUBE PALADAR

CLUBE PALADAR

SUPER PALADAR
COMPÕEM A DUPLA SUPER PALADAR UM DELICADO CABERNET SAUVIGNON E UM FRESCO SHIRAZ, AMBOS CHILENOS

CERRO ARRIBA
A vinícola produz vinhos no Vale Central
chileno, uma região extensa, plana e
moderadamente quente, que recebe água
proveniente dos Andes. Nesse território
de baixa altitude, temperaturas altas e
oscilações térmicas médias, a Cerro Arriba
produz os vinhos que formam suas três
linhas: Cerro Arriba, Reserva Cerro Arriba e
Gran Reserva Cerro Arriba.

CERRO ARRIBA
CABERNET
SAUVIGNON
2017
ERRAZURIZ
ESTATE SERIES
SHIRAZ
RESERVA
2015

PAPPARDELLE
COM RAGU
Rendimento: 1 porção
Ingredientes
• 200 ml de caldo de
legumes
• 100 ml de vinho tinto
• 150 gramas de peito
bovino
• 100 gramas de massa
fresca
• 30 gramas de
manteiga
• Sal a gosto

Cerro Arriba
Cabernet Sauvignon 2017
PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale Central
UVA: 100% Cabernet

Sauvignon

ÁLCOOL: 13%
PRODUTOR: Cerro Arriba

Um Cabernet Sauvignon simples,
muito bem elaborado e bem
mais delicado que a média dos
vinhos dessa uva. Um tinto para
acompanhar muitas coisas,
como papardelle ao ragu, cortes
grelhados (bovinos e suínos),
galeto na brasa, sanduíches de
carne com queijo, pizzas, risoto de
cogumelos e queijos maturados.
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Preparo
1. Em uma panela
de pressão, cozinhe
durante 30 minutos
o peito bovino, junto
com o vinho e o caldo
de legumes.
2. Uma vez em
temperatura
ambiente, separe
a carne do caldo e
desfie.
3. Cozinhe a massa por
cerca de três minutos
em água salgada.
4. Em uma frigideira,
coloque o molho que
sobrou na panela
de pressão, com a
manteiga, e deixar
reduzir até engrossar.
Corrija o sal.
5. Acrescente a carne
desfiada, a massa e
sirva em prato fundo.

ERRAZURIZ

Rendimento: 1 porção

Foi depois de viajar o Chile de norte
a sul que Don Maximiano Errázuriz
encontrou no Vale do Aconcágua
o terroir ideal para as mudas
europeias que trouxe para o país sulamericano, na segunda metade do
século 19. Foi pioneiro na exploração
do vale para a produção de vinhos
finos e abriu as portas da vinícola
batizada com o sobrenome de sua
família em 1870. Seus descendentes
herdaram seu espírito visionário e
consagraram seus vinhos mundo
afora. Hoje, a vinícola é conduzida
por Eduardo Chadwick Errázuriz. O
enólogo é Francisco Baettig, um dos
mais respeitados do Novo Mundo.

Ingredientes
• 1 litro de óleo de milho
(para fritar)
• 300 gramas de
batata asterix
• 200 gramas de
filé-mignon
• 20 gramas de vinagre
de maçã
• 20 gramas de água
• 5 gramas de talo de
salsinha
• 5 gramas de
mostarda Ancienne
• 5 gramas de pimenta

STEAK TARTARE

tabasco
• 5 gramas de
molho inglês
• 5 gramas de cebola roxa
• 5 gramas de alcaparras
• 7 gramas de açúcar
• 5 gramas de sal
Preparo
1. Em uma travessa,
coloque o talo de salsinha
picado, junto com o
vinagre, a água, o sal e
o açúcar. Misture tudo

e deixe descansar na
geladeira por 24 horas.
2. Corte a batata em finas
fatias, pré-frite em óleo a
160 graus por 5 minutos,
escorra e congele em
seguida. Frite novamente,
agora a 180 graus, até
que fiquem douradas.
3. Pique a carne em
cubos pequenos, misture
o resto dos ingredientes,
corrija o sal e monte em
um prato.

Errazuriz Estate Series
Shiraz Reserva 2015
PAÍS: Chile
REGIÃO: Vale do Aconcágua
UVA: 100% Shiraz
ÁLCOOL: 13,5%
PRODUTOR: Errazuriz

Um Shiraz elegante e equilibrado,
de corpo médio e aromas de
frutas escuras. No paladar, tem
corpo médio, notas de compota,
taninos finos e boa persistência.
Fez bom par com o steak tartare
e vai bem ao lado de churrasco,
pizza de calabresa, cheeseburger,
risoto de costela, cupim (e outras
carnes) ao forno.

clubepaladar.com.br

| 29

CLUBE PALADAR

CLUBE PALADAR

INCRÍVEL PALADAR
A DUPLA INCRÍVEL PALADAR TEM UM AVELUDADO TINTO DO SUL DA ITÁLIA E UM OPULENTO MALBEC ARGENTINO

VIÑA
COBOS
O enólogo americano Paul
Hobbs aterrissou na Argentina
em 1989 e foi seduzido pelo
potencial humano e pelo terroir
de Mendoza. Somente no ano
de 1997, porém, quando Hobbs
conheceu dois enólogos da
região – Marchiori e Barraud
– que ele decidiu dedicar-se
à produção de vinhos. Unidos
em seu descontentamento
com a má imagem da uva
Malbec pelo mundo, passaram
a produzir vinhos argentinos
de alta qualidade e total
reconhecimento internacional.

COBOS
FELINO MALBEC
2016

DRY-AGED COM
RISOTO DE ALHO-PORÓ
Rendimento: 1 porção

SAN MARZANO
TALÓ
PRIMITIVO-MERLOT
TARANTINO
2015

SAN
MARZANO

San Marzano Taló PrimitivoMerlot Tarantino 2015
PAÍS: Itália
REGIÃO: Puglia
UVA: Primitivo e Merlot
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: San Marzano

Neste tinto redondo e elegante,
a mistura de Primitivo e Merlot
se traduz em uma textura de
veludo. Frutas negras maduras
se fundem à canela e baunilha.
Um tinto suculento, com
taninos leves e muito macios,
muito frescor e uma deliciosa
doçura residual. Ficou perfeito
com o espaguete cacio e pepe.
Outras possibilidades são tábua
de frios, legumes com ervas
(assados), pizza napolitana e
carne em salsa agridoce.
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Em 1962, 19 vinicultores da região
italiana de San Marzano se uniram
para fundar a Cantina San Marzano.
Ao longo dos anos, essa cooperativa
cresceu ao ponto de atrair 1.200
produtores de vinho que, utilizando
equipamentos modernos e tecnologia
avançada, produzem rótulos elegantes
com o máximo respeito às tradições
do vinho da Puglia. A vinícola está no
coração do Primitivo di Manduria, uma
faixa de terra entre dois mares, onde
vinhas e floreiras nascem lado a lado
em um manto de terras vermelhas.

ESPAGUETE CACIO E PEPE
Rendimento: 1 porção
Ingredientes
• 100 gramas de massa seca
• 70 gramas de queijo pecorino
• 5 gramas de pimenta-do-reino
Preparo
1. Cozinhe a massa em água salgada
conforme orientação na embalagem.
2. Em uma frigideira, coloque o queijo
ralado, a pimenta-do-reino, a massa
cozida e uma concha da água em que
a massa foi cozida. Leve tudo ao fogo e
emulsione até que o molho engrosse.

Ingredientes
Para a carne
• 1 peça de dry-aged de cerca de 350
a 400 gramas
• 100 gramas de manteiga
• 3 dentes de alho
• 1 ramo de alecrim
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
Para o risoto
• 500 ml de caldo de legumes
• 60 ml de vinho branco
• 100 gramas de arroz arbóreo
• 70 gramas de queijo parmesão
• 50 gramas de alho-poró
• 25 gramas de manteiga
• 1 colher (sopa) de salsinha
• 1 cebola pequena
• Sal e pimenta a gosto
Preparo
Carne 1. Aqueça uma frigideira de
ferro e sele a carne dry-aged.
2. Leve-a ao forno pré-aquecido a
180 graus por 12 minutos.
3. Retire a carne do forno e, outra
vez, coloque na frigideira. Agora, use
a manteiga, o alho e o alecrim.
4. Banhe a peça na manteiga até
dourar dos dois lados.
Risoto 1. Em uma panela, coloque
5 gramas de manteiga e refogue a
cebola até que fique translúcida.
Acrescente o arroz e o vinho branco
e deixe reduzir até a metade.
2. Junte o caldo de legumes, concha
a concha, até que o grão de arroz
fique tenro.
3. Ponha o alho-poró picado e o
parmesão ralado e mantenha a
mistura no fogo até que o preparo
fique homogêneo.
4. Retire a panela do fogo, coloque
o restante da manteiga e misture
até emulsionar. Corrija o sal, a
pimenta e salpique a salsinha.

Cobos Felino
Malbec 2016
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
SUB-REGIÃO: Luján de Cuyo
UVA: Malbec
ÁLCOOL: 15%
PRODUTOR: Viña Cobos

Um Malbec argentino que
combina estrutura, densidade
e equilíbrio. Aromas florais
e de frutos vermelhos, como
cereja, notas de baunilha e
de chocolate. No paladar,
é suculento, estruturado e
gastronômico. Ficou ótimo com
o opulento dry aged, e combina
muito bem com churrascos
variados, pernil de cordeiro com
alecrim e batatas e carnes de
panela em molho reduzido.
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SUBLIME PALADAR
UM DELICADO PINOT NOIR ARGENTINO E UM ELEGANTE TINTO TOSCANO FORMAM A DUPLA SUBLIME PALADAR
POLVO COM
ARROZ NEGRO
Rendimento: 1 porção
Ingredientes
• 500 ml de caldo de legumes
• 360 gramas de polvo
• 50 gramas de arroz negro
• 30 gramas de caldo de polvo
• 30 gramas de tomate
pelado
• 20 gramas de ricota
• 10 gramas de creme de leite
fresco
• 10 gramas de pimenta-doreino
• 10 gramas de anis-estrelado
• 10 gramas de dente de alho

ZORZAL
GRAN TERROIR
PINOT NOIR
2016

• 10 gramas de manteiga
• 10 gramas de salsinha
• 10 gramas de açúcar
• 10 gramas de cravo
• 10 gramas de sal

Zorzal Gran Terroir
Pinot Noir 2016
PAÍS: Argentina
REGIÃO: Mendoza
UVA: 100% Pinot Noir
ÁLCOOL: 14%
PRODUTOR: Zorzal

Nos aromas, este Pinot Noir
pode ser confundido com um
congênere da Borgonha. Muito
aromático, tem notas florais
e de frutas vermelhas. No
paladar, muita delicadeza, uma
nuance de curry, notas terrosas
e deliciosa acidez. Ótimo
parceiro para polvo e arroz
negro, lombo suíno assado,
risoto à amatriciana, galeto
na grelha, carpaccio de carne
e sardinha na brasa, além de
muitas outras receitas.
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ZORZAL
Os vinhedos da vinícola Zorzal encontram-se
a 1.350 metros de altitude, em Gualtallary,
uma pequena sub-região de Mendoza rica em
solos rochosos e calcários. Desde 2008, os
irmãos Michelini lideram, com entusiasmo e
paixão, a produção de seus próprios vinhos.
A combinação de altitude dos vinhedos a dias
quentes, pouca chuva e clima ameno resulta
em vinhos firmes e bem estruturados, com
ótima acidez e mineralidade. Neal Martin,
da revista norte-americana Robert Parker’s
Wine Advocate, classificou os irmãos Michelini
como “os mais intrigantes de toda a América
do Sul”. Eles também já foram apontados por
muitos críticos como alguns dos produtores
mais badalados do momento.

Preparo
1. Processe, em um
liquidificador, os temperos
secos: a pimenta-do-reino, o
sal, o açúcar, o cravo e o anisestrelado. Peneire e reserve.
2. Coloque o caldo de legumes
em uma panela e, quando
estiver fervendo, escalde o
polvo por cinco vezes para
que os tentáculos fiquem
pouco ou nada enrolados.
Abaixe o fogo e cozinhe por
uma hora.
3. Em outra panela, coloque
o arroz negro e cubra com
o caldo da cocção do polvo,
cozinhando-o por 20 minutos.
4. Enquanto isso, faça a pasta
de alho, misturando o alho, a
ricota e o creme de leite até
homogeneizar tudo.
5. Para o molho de tomate,
cozinhe o tomate pelado com
o tempero seco até obter
uma consistência pastosa.
6. Pegue o polvo já cozido,
separe os tentáculos e
coloque em uma frigideira
quente para dourar em um
fio de azeite.
7. Em um prato, coloque o
arroz negro com o talo de
salsinha, jogue o molho na
lateral e risque-o com a pasta
de alho. Disponha o polvo por
cima e sirva.

POGGIO
AL TESORO
MEDITERRA
IGT 2014

POGGIO AL
TESORO
Berço dos vinhos supertoscanos,
Bolgheri é um pequeno vilarejo na
costa da Toscana, na Itália. Ao conhecer
a região, Marilisa Allegrini, proprietária
da vinícola Allegrini – entre as mais
renomadas do Vêneto – se apaixonou
pelo terroir e por seus vinhos, feitos
predominantemente de uvas bordalesas.
O resultado foi o nascimento da Poggio al
Tesoro. Desde a primeira safra, seus vinhos
são reconhecidos internacionalmente, e
todos os rótulos da vinícola já foram muito
bem avaliados pelos principais críticos, além
de já terem ficado cinco vezes entre os Top 100
vinhos da Wine Spectator.

Poggio al Tesoro
Mediterra IGT 2014
PAÍS: Itália
REGIÃO: Toscana
UVA: Syrah, Merlot e
Cabernet Sauvignon
ÁLCOOL: 13,68%
PRODUTOR: Poggio Al Tesoro

MAIALINO (BARRIGA DE LEITÃO À PURURUCA)
Rendimento: 1 porção
Ingredientes
• 500 gramas de barriga suína
(leitão)
• 200 gramas de caldo de
legumes
• 100 gramas de lentilha
vermelha
• 10 gramas de
pimenta-do-reino
• 10 gramas de talo de salsinha
• 10 gramas de anis-estrelado

• 10 gramas de manteiga
• 10 gramas de açúcar
• 10 gramas de cravo
• 10 gramas de sal
Preparo
1. Processe no liquidificador
os temperos secos: pimentado-reino, sal, açúcar, cravo e
anis-estrelado. Passe-os por
uma peneira.

CUTELLO FIRE & DRINK – RUA BELA CINTRA, 1737 – (11) 2777-4994
RESERVA@CUTELLO.COM.BR / WWW.CUTELLO.COM.BR

2. Use essa mistura para
temperar a parte de baixo da
barriga do leitão. Passe um
papel toalha no couro da peça
para secar.
3. Coloque a peça na assadeira,
com o couro para cima, borrife
álcool e leve ao forno em
temperatura de 140 graus,
durante 4 horas.
4. Cozinhe a lentilha vermelha
em uma panela no caldo de
legumes durante cinco minutos.

5. Porcione a barriga em cubos de
aproximadamente 8 centímetros,
leve ao forno alto (250 graus) para
a pele ficar pururuca.
6. Em uma frigideira, refogue a
lentilha já cozida, acerte o sal e
a pimenta.
7. Monte o prato com uma cama
de lentilha, a pururuca de leitão
e o molho do assado. É possível
enfeitar o prato com um aspargo
e cenoura fritos em uma frigideira
com um fio de azeite.

O vinho tem pequenas
porcentagens de Merlot e
Cabernet Sauvignon no corte,
mas a Syrah é a uva principal.
Um tinto aromático e muito
frutado, delicado e elegante,
com aroma de amoras e ameixas
e um toque de pimenta preta.
Após oito meses de estágio
em carvalho de segundo uso,
conserva a delicadeza e o frescor
no paladar, o que faz dele um
tinto versátil, que harmonizou
muito bem com o maialino
(barriga de leitão à pururuca).
Faz boa companhia a cortes
suínos na grelha, pernil com
ervas, queijos maduros, massas
em molho vermelho, risotos e
pescados de carne escura.
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COMO FAZER

RISOTO

ALEX SILVA/ESTADÃO

VICTORIA ROMANO

MUNDO VEGGIE

E NÃO ERRAR NUNCA MAIS
Nesta versão vegana,
o risoto de limão-siciliano
é enriquecido com leite de
castanha de caju

LIMÃO-SICILIANO

CARTA NA MANGA

Versátil e acolhedor, o risoto é um trunfo ao receber os amigos. E dá para fazer
enquanto todo mundo conversa e beberica na cozinha POR VICTORIA ROMANO

O

risoto é originário do
norte da Itália, da região
da Lombardia. Sempre
foi um dos meus pratos
preferidos. Democrático (quase todo mundo gosta) e relativamente simples, ele aceita infinitas
combinações e, além disso tudo, é uma
bela carta na manga quando precisamos
improvisar um jantar para os amigos ou
aproveitar ingredientes da geladeira.
Na minha despensa, sempre tem
alguns pacotes de arroz próprio para
risoto e algum legume em lata, prontos
para me salvar quando chega uma visita
inesperada ou quando bate aquela vontade de comer algo gostoso sem passar
horas na cozinha. É ao mesmo tempo
prático e refinado.
Na receita tradicional, é comum usar
parmesão ralado ou algum outro queijo para atribuir cremosidade. Só que
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o grande segredo para deixar o risoto
cremoso está na escolha correta do arroz e em acertar o tempo de cozimento.
Acredite, o queijo é dispensável. Mesmo
assim, gosto de acrescentar uma dose
generosa de leite de castanha para fazer
a substituição dele.
Diferentemente do arroz convencional, o risoto costuma ser preparado com
arroz do tipo arbóreo (o mais comum no
Brasil), carnaroli ou vialone nano. É o
alto teor de amido desses grãos que garante a textura cremosa. Se puder, use o
carnaroli. É menos fácil de encontrar do
que o arbóreo, mas a recompensa pela
procura aparece no resultado.
Para esta receita, usei limão-siciliano
e redução de aceto balsâmico. Esse último é opcional. Eu quis fazer um prato
um pouco mais interessante e elaborado, brincando com o salgado e o doce.
Não se esqueça de ir mexendo o arroz,

para permitir que o amido seja liberado
dos grãos. E preste atenção para não
cozinhar demais, o correto é que o grão
fique al dente, ou seja: nem cru, nem
muito mole.

VICTORIA ROMANO
É vegetariana há dez anos. Quando parou de
comer carne, começou a se aventurar na cozinha
e descobriu uma nova paixão: preparar pratos
saudáveis, orgânicos, vegetarianos e veganos.
Estudou cinema e moda, é empresária e tem
uma marca de cosméticos cruelty free,
a Hey Pretty (www.heypretty.com.br)

A propósito: fomos buscar no blog de Patrícia Ferraz, editora do
caderno Paladar, o tutorial do risoto perfeito. Veja o que ela diz

R

isoto é um dos grandes pratos da cozinha
italiana refinada. Mas
confesso que errei muito até perder o medo de
prepará-lo: levava horas mexendo e,
no fim, o arroz ficava papa, ou duro demais (e não sei qual dos defeitos é pior).
Desisti, até que aprendi alguns procedimentos e nunca mais errei. Então, listo
aqui os passos que garantem o acerto
– eles valem para qualquer receita de
risoto, do milanês com açafrão ao toscano com linguiça. A base do preparo é
sempre a mesma.
PASSO 1: dê uma boa refogada no arroz:
derreta a manteiga, refogue a cebola até

amolecer e junte o arroz. Mexa por um
minuto a um minuto e meio.
PASSO 2: só então ponha o vinho e deixe
evaporar, mexendo.
PASSO 3: coloque o caldo aos poucos.
Use caldo fervente (de preferência, feito
em casa), vegetal ou de carne, dependendo da receita que for preparar. Mas
não coloque o caldo todo de uma vez, esse é o maior erro porque o arroz não cozinha direito e a água não seca. Mantenha o caldo no fogo baixo e acrescente-o
aos poucos: assim que o vinho evaporar,
ponha duas ou três conchas e mexa bem
para misturar. Quando o líquido estiver
bem reduzido (sem deixar secar), ponha
mais uma concha. Coloque uma por vez,

dê uma mexida e deixe. Vá repetindo o
processo até o arroz estar pronto.
PASSO 4: não mexa o risoto o tempo
todo, isso atrapalha o cozimento. Mas
também não abandone a panela. A cada
dois ou três minutos, coloque uma concha de líquido, mexa e deixe.
PASSO 5: o arroz deve estar pronto em
vinte minutos e, nos cinco minutos finais, aí sim, você precisa mexer constantemente para não grudar. Só tempere
com sal e pimenta depois que estiver
cozido. Desligue o fogo, tempere, ponha
uma colher (sopa) de manteiga, mexa
bem, tampe a panela e deixe por cinco
minutos antes de servir. Não tem erro.
(Patrícia Ferraz)

RISOTO VEGANO
DE LIMÃO-SICILIANO
Ingredientes
• 2 xícaras de arroz próprio
para risoto
• 1 cebola picada
• 100 ml de leite de castanha de caju
• 1 limão-siciliano (suco de)
• 3 colheres de sopa de
azeite de oliva
• 1 colher de redução de
aceto balsâmico
• 1 litro de caldo de legumes
• 1 xícara de vinho branco
• Sal e pimenta a gosto
Preparo
1. Em uma panela, refogue a cebola
com o azeite de oliva.
2. Acrescente o arroz, deixe dourar
e acrescente o caldo de legumes
aos poucos, enquanto ele cozinha.
3. Mexa vigorosamente até que o
arroz esteja cozido al dente.
4. Desligue a panela e finalize,
acrescentando e mexendo, o leite
de castanha, o sal e a pimenta.
5. Junte o suco de um limãosiciliano, o vinho e uma colher de
azeite extravirgem para dar brilho.
6. Decore com raspas de limãosiciliano e balsâmico.
7. Sirva imediatamente.

Com limão-siciliano
(e manteiga!)

Para fazer o risoto de limão-siciliano
da foto acima, siga os passos
desta página e as quantidades a
seguir: duas colheres (sopa) de
manteiga para refogar e uma colher
(sopa) para finalizar o prato; duas
xícaras de arroz italiano arbóreo
ou carnaroli; suco e raspas de um
limão-siciliano; uma cebola pequena
cortada em cubos pequenos; uma
xícara de vinho branco seco, 800
ml de caldo vegetal, sal e pimentado-reino moída na hora a gosto.
Rende 4 porções. Atenção: ponha o
suco do limão-siciliano junto com a
manteiga na panela ainda fria, antes
de ligar o fogo. As raspas de limão
só entram quando o arroz já estiver
cozido, no mesmo momento em
que temperar com sal e pimenta. Se
quiser, acrescente queijo ralado.
PIXABAY

1

3
2
4

Ao dominar esses cinco passos,
o risoto sempre dá certo.
O da foto é de cogumelo

5
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PIXABAY

TEMPO DE VINHO

DAMMI UN CHIANTI,
PER FAVORE

SOB O SOL
DA TOSCANA

O vinho e a comida
estão na mesa

RECEITAS QUE PEDEM A COMPANHIA
DE UM BOM CHIANTI. OU DOIS

A acidez elevada do Chianti é ideal para
cortar gorduras e equilibrar molhos à base de tomate. Se pensou em pizza, massa
ao sugo e ragu, a tendência é dar certo.
Os taninos se equilibram em contato com
o azeite de oliva – e eles também realçam
o sabor de carnes grelhadas.

A UVA PRINCIPAL
DO CHIANTI É A
SANGIOVESE, QUE TEM
ACIDEZ TÍPICA, COR
GRANADA, TANINOS
MÉDIOS E TOQUES DE
CHÁ PRETO, ERVAS,
GROSELHAS, VIOLETAS
E ESPECIARIAS

CHIANTI jovem, de taninos firmes
e um pouco mais rústicos
• Carnes: uma das harmonizações mais

indicadas é com bistecca alla Fiorentina, típica da Toscana, grelhada e servi-

da com o osso (T-bone)
• Massas: ao molho de tomate e ao molho pesto (à base de manjericão, azeite
extravirgem, queijo grana padano ou
parmesão e pinole, nozes ou algum
outro tipo de castanha)
• Salames: principalmente os que têm
erva doce
• Queijos: pecorino
CHIANTI CLASSICO maduro,
como os Riserva e Gran Selezione
• Queijos: grana padano e parmigiano

reggiano
• Carnes: cordeiro grelhado ao molho
de hortelã e carne assada mais batatas
gratinadas
• Cogumelos: grelhados ou ao molho
de manteiga ou vinho
• Sanduíches: cheeseburguer

ISTOCK

O guia básico para conhecer um dos tintos mais célebres da Itália
POR DANIELLA ROMANO

O Chianti é um vinho
gastronômico. Ele nasceu
para acompanhar a comida

CLASSIFICAÇÕES DO CHIANTI CLÁSSICO DOCG
CHIANTI CLASSICO ROSSO DOCG: é um
vinho padrão e sem indicação de amadurecimento mínimo

A paisagem rural da Toscana
é berço do Chianti e daquelas
antigas garrafas bojudinhas
envoltas em palha

D

urante muitos anos, ao
entrar em uma cantina
italiana, era comum ver
todas aquelas garrafas
penduradas no teto. Uma
particularidade sempre me chamava a
atenção: as embalagens, bojudas, eram
envoltas em uma cestinha de palha. Elas
também ocupavam as mesas de imigrantes italianos mundo afora, representando
um pedacinho da pátria Itália onde quer
que eles estivessem vivendo.
As antigas fiascos (como são chamadas as garrafas bojudas envoltas
em palha) foram criadas para diferenciar os vinhos Chianti. Há muitas teorias
sobre seu nome, mas opto pela versão
mais simples – fiasco significa garrafa
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CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG:

ou frasco (do latim medieval flascum).
No coração da Toscana, entre estradinhas cercadas por ciprestes e castelos
de pedra da era medieval, encontra-se
a zona do Chianti. Ela fica entre as cidades de Florença, Siena, Arezzo e Pisa. A
região produz uvas desde a época dos
etruscos, passando pelos romanos, até
os dias de hoje. É uma das áreas mais
nobres de produção de vinho na Itália.
Foi no ano de 1716 que o grão-duque
Cosimo III de Medici demarcou a zona do
Chianti Classico. Depois, o crescimento fez
o governo italiano criar, em 1967, a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e
incluir as sub-regiões do Chianti Clássico.
Só que, com o passar do tempo e o
aumento da demanda, muitos produ-

tores começaram a empregar uvas de
qualidade inferior e aumentar a produção de um jeito desordenado e confuso,
criando vinhos ruins.
A má fama do Chianti durou tempo
demais até que viticultores desgostosos
resolveram plantar uvas proibidas (entre aspas) na região e deram início à produção de vinhos espetaculares, mas que
ficaram de fora da classificação da DOC.
Começava ali a era dos supertoscanos.
Foi em 1984 que, com algumas modernizações e mudanças nas regras, os
Chianti ganharam a máxima classificação do vinho italiano e passaram a ostentar DOCG (Denominazione di Origine
Controllata e Garantita). Um pouco mais
adiante, o Chianti Classico também re-

cebeu sua própria DOCG, e descolou-se
do Chianti DOCG.
A uva principal do Chianti é a Sangiovese. Autóctone da Toscana, ela tem
entre suas características marcantes
acidez típica, cor granada, taninos médios, toques de chá-preto, ervas, groselhas, violetas e especiarias. É a mesma
uva do Brunello di Montalcino.
Os vinhos italianos são protegidos
pela legislação, e muitas vezes são tantas as regras que ficamos confusos. A
seguir, relaciono as classificações do
Chianti e do Chianti Classico, suas características e destaques. Depois de
entender as diferenças, que tal chamar
os amigos, provar e descobrir qual dos
dois estilos é o seu preferido? Salute!

CLASSIFICAÇÕES DO CHIANTI DOCG
CHIANTI DOCG: a regra geral é que

deve ser bebido jovem e fresco
CHIANTI SUPERIORE DOCG: é feito
de uvas de melhor qualidade, que
têm menor rendimento e mais
complexidade
CHIANTI RISERVA DOCG: envelhecido
por pelo menos dois anos, antes de ser
vendido, é elegante, complexo e bem
desenvolvido. Pode ser guardado por
até dez anos, em média
Para ser Chianti DOCG, o vinho
deve ser obtido de uva Sangiovese
(no mínimo 70%). Ele pode ter, ainda,
uvas brancas Malvasia e Trebbiano (no
máximo 19%). Também são permitidas

Canaiolo Nero, Colorino, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah (responsáveis por mais frutas e taninos macios).
Ao todo, há na Itália sete sub-re
giões produtoras de vinhos Chianti
DOCG (Rufina, Montalbano, Colli
Arentini, Colli Senesi, Fiorentini, Montespertoli e Pisani). As melhores são a
Rufina e a Colli Senesi.
Os vinhedos estão em terrenos elevados, onde os dias são mais quentes e
as noites mais frias. Isso contribui para
o melhor amadurecimento da Sangiovese. A Colli Senesi também merece
atenção. Fica ao sul de Siena e perto
dos Brunello di Montalcino.

antes de ser vendido, amadurece por
pelo menos dois anos – desses, três
meses na garrafa
CHIANTI GRAN SELEZIONE DOCG: só
pode ser produzido com uvas da própria
vinícola. Antes de ser vendido, tem de
amadurecer durante dois anos e meio, no
mínimo – desses, três meses na garrafa
Para ser Chianti Classico DOCG, um
produto de qualidade superior, o vinho
deve ter pelo menos 80% de Sangiovese e os outros 20% podem incluir
Canaiolo Nero, Colorino, Cabernet
Sauvignon e Merlot. Uvas brancas não
são autorizadas.
São nove as sub-regiões produtoras do Chianti Classico (Barberino Val
D’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti,
Greve in Chianti, Poggibonsi, Radda
in Chianti, San Casciano Val Di Pesa e
Tavernelle Val di Pesa).

O jeito mais simples e fácil de saber se o vinho é um Chianti Classico é
procurar na garrafa o gallo nero (galo
negro) – trata-se de um símbolo desse
estilo de tinto elegante, com notas de
violeta, especiarias e frutas. O galo
tem a ver com uma antiga lenda sobre
animais usados para resolver conflitos
nas divisas entre as regiões.

DANIELLA ROMANO
Sommeliére, criou o Guia de Vinhos
Selo 7 Sommeliers e a empresa Aromas do
Vinho. É proprietária da Casa da Travessa
(www.casadatravessa.net), um espaço
dedicado à gastronomia, ao conhecimento
e ao estudo do mundo do vinho
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INSPIRAÇÃO

BEATRIZ FARRUGIA

Puglia

PARA FUGIR
DAS MULTIDÕES

POR BEATRIZ FARRUGIA, ESPECIAL PARA O VIAGEM

A praia de Polignano a Mare surge no
meio de dois imensos blocos de rocha.
As casas, suspensas, firmam-se sobre
rochas de até 24 metros de altura,
sedimentadas pela erosão

‘Q

uando um estrangeiro
chega ao sul, ele chora duas vezes: quando
chega e quando vai
embora.” A sábia frase,
imortalizada no filme Benvenuti al Sul
(2010), de Claudio Bisio, não poderia definir melhor uma viagem para a Puglia,
região do sul da Itália que fica exatamente no “salto da bota” do mapa italiano.
Fora do eixo turístico convencional, a
região é destino para exploradores que
estão fartos das cidades mais turísticas.
E para os próprios italianos: ao menos
70% dos visitantes são nacionais.
Ali o tempo passa devagar. Depois
do almoço, é hora da siesta: os moradores se fecham em suas casas e dar
um passeio entre 13h e 16h horas é algo
estranho. Provavelmente, você será o
único perambulando pelas ruas e logo
chamará a atenção dos locais.
Ser turista na Puglia não é tão prático. Para evitar o choro e as lágrimas da
chegada, planejamento é fundamental
– assim como alugar um carro para explorar a região.
A primeira tarefa é escolher quando
ir: no inverno, de dezembro a março, faz
muito frio, e no verão, principalmente entre
julho e agosto, as zonas costeiras ficam
abarrotadas de pessoas brigando por um
cantinho para relaxar nas praias. Portanto,
planeje sua viagem na primavera ou outono do Hemisfério Norte. Há voos regulares
de Roma a Bari, capital da Puglia, e serviços
de trens operados pela Trenitalia.
Banhada pelos mares Adriático e Jônico, a Puglia contabiliza dezenas de cidades litorâneas com águas de tom azul-esverdeado, semelhantes às da Grécia –
que, por sinal, está a poucas horas dali.
A arquitetura também lembra a grega,
com a maioria das casinhas brancas ou
de cores neutras voltadas para o mar.

BARI

Bari, capital pugliese de mais de 300 mil
habitantes, fica a apenas 35 minutos de
Polignano – o ideal é alugar um carro
para explorar a região e os encantos inacessíveis ao transporte público.
Até 20 anos atrás, era uma das cidades
mais violentas da Itália. Um projeto de
revitalização mudou tudo e abriu-a para
o turismo. A parte moderna agora concentra lojas de marcas famosas, grandes
magazines e calçadões. O centro histórico, dentro de uma muralha, é formado
por casas antigas e coloridas, típicas do
sul da Itália, e as famílias penduram as
roupas em varais nas janelas ou sacadas.
Pelas calçadas, há mulheres preparando
à mão orecchiette, massa delicada típica
e geralmente servida com cima di rapa,
uma verdura escura de gosto amargo.
Não deixe de passear pelo Lungomare,
calçadão à beira-mar de onde se tem
uma bela panorâmica da cidade.
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POLIGNANO A MARE

A geografia é outra particularidade:
80% de sua formação geológica é de calcário e dolomita. Em termos turísticos,
isso significa que esses sedimentos desenham cadeias rochosas, praias de pedras,
cavernas, grutas e lagos naturais, dando
uma charmosa rusticidade à região.
FARTURA GASTRONÔMICA
As semelhanças com a Grécia terminam
aí, porque a gastronomia é deliciosamente italiana. Os pugliesi são famosos pela
panificação e têm os pescados e os frutos
do mar como bases da alimentação.
Entre os pratos famosos, os panzerotti fritos são uma espécie de fogazza
(ao estilo brasileiro), consumidos sem
recheio ou com queijo, carne, peixe ou
vegetais – e a focaccia barese, pão de
massa leve e cremosa com cobertura
de tomatinhos e azeitona, vendido em
pedaços. Ambos podem ser encontrados
em qualquer lojinha de esquina ou pelas
ruas das cidades.
Já o spaghetti con le cozze (espaguete
com mexilhões) e o polpo alla pignata (pedaços de polvo cozidos em uma panela
de barro) são itens sempre presentes nos
menus dos restaurantes da região. As burratas, queijo que se assemelha à muçarela
de búfala, é outra marca local. Para beber,
vinhos brancos e tintos, como o Primitivo,
têm conquistado cada vez mais fãs.
A experiência gastronômica certamente será um ponto alto, as particularidades da paisagem serão inesquecíveis
e o povo acolhedor deixará saudade. Por
isso, é melhor se preparar: o choro e as
lágrimas também virão na despedida.
COMO IR: o voo ida e volta São Paulo –
Bari (com escala em Roma) custa desde
R$ 5.871 na Alitalia. Outra opção é ir de
trem de Roma a Bari com a Trenitalia. São
4 horas de viagem.

A pequena cidade medieval de
Polignano a Mare, com seus 17 mil habitantes, é o retrato mais completo
da paisagem pugliese. Considerada
um dos principais cartões-postais da
região, Polignano a Mare – cujo nome
vem do grego polis (cidade) – é uma
vila suspensa no mar, em um território marcado pela erosão. O município
é composto por uma zona comercial
moderna e por um centro histórico
– o Borgo Antico – circundado por
uma muralha, com entrada pelo Arco
Marchesale (ou Porta Grande). Ainda
é possível encontrar rochas que demarcam trajetos no chão construídos
por imperadores romanos para rotas
comerciais entre Roma e Brindisi.
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As casas trulli de Alberobello,
Patrimônio da Humanidade pela Unesco

OUTRAS PARADAS
Alberobello

Trinta e cinco quilômetros depois de Bari, chega-se a Alberobello (acima), município de apenas 10 mil habitantes e 40
quilômetros quadrados. Ali, todas as residências são trulli, antigas construções
de pedra com telhados cônicos. O local,
considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, recebe diariamente
centenas de turistas que posam para
fotos em um cenário de contos de fada.

Castellana Grotte

A principal atração fica sob a terra. É
onde estão as Grutas de Castellana,
um complexo com 3.348 metros de
percurso e 122 metros de profundidade.
Para fazer a visita, com guias que falam
italiano e inglês, é preciso adquirir um
ingresso na bilheteria do local. A caminhada é tranquila e dura entre 1h30 e
2h – use tênis antiderrapante.

Lecce

É conhecida como a Florença do sul pela
riqueza do seu centro histórico barroco.

O município foi fundado há mais de 2
mil anos pelos messápios, e também foi
parte dos impérios Romano, Bizantino,
Normando e Espanhol.

Praias

Além de Polignano a Mare, Gallipoli
tem a beleza até no nome: derivado do
grego, significa “cidade bonita”. Outra
boa pedida é a praia de Roca, onde fica
a exuberante Grotta della Poesia, considerada uma das 15 piscinas naturais
mais belas do mundo.

Ostuni, a cidade branca

Conta-se que, no início do século 19,
Ostuni enfrentou uma terrível seca
que causou epidemias e escassez à
população. O governo decidiu pintar
as casas com cal, como uma forma de
desinfetar as construções (daí o “cidade
branca”). Perca-se por suas ruas e vielas
clarinhas, e espante a fome e a sede em
restaurantes com vista para o mar. Não
esqueça os óculos escuros: nos dias de
sol, a claridade chega a ofuscar.
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