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Santé! Dorina Lindemann,
uma das mais conhecidas
enólogas em Portugal, conduz
aQuinta do Plansel noAlente-
jo,sub-regiãodeÉvora.
Seu pai, o alemão Hans-

Jörg Böhm, chegou à baía de
Cascais em 1961. EmMonte-
mor-o-Novo, noAlentejo, ad-
quiriu terras em 1975. Lá,
commicroclima quente, pou-
caprecipitação emuita oscila-
ção de temperaturas, favore-
cendo o cultivo de uvas, Jörg
criou o Viveiros Plansel com
oobjetivo de estudar a genéti-
ca de plantas, a produção de
videiras e de vinhos, contri-
buindopara o perfeito desen-
volvimento das castas autóc-
tones (nativas) portuguesas.
Aliás, em 2006, Jörg Böhm
recebeu do governo o grau de
Comendador da Ordem de
Mérito Agrícola, e em 2010,
O Grande Livro das Castas,
de sua autoria, foi reconheci-
do pelo Office International
du Vin como a melhor publi-
cação da categoria.
A adega nasceu em 1997,

quandoDorinaeomaridoinsta-
laram-se em Portugal, vindos
da Alemanha, aproveitando e
expandindo os viveiros criados
por seu pai. Em 2012, já viúva,
Dorinainiciousociedadecomer-
cial comKarl Heinz Stock, em-
presário alemão. AQuinta pro-
duzvinhosapenascomascastas
portuguesas, cultivadas em 70
hectares.SuapaixãoéaTouriga
Nacional,alémdastintasTouri-
ga Franca, Tinta Barroca, Trin-
cadeira, Aragonez ou Tempra-
nillo,AlicanteBouschet,eCaste-

lão ou Periquita. São cultivadas
também as brancas Verdelho,
Arinto, Viosinho, Antão Vaz e
Alvarinho.
Na vinícola, Dorina é ativa

nos processos de cultivo e
vinificaçãoesão seuscolabora-
dores os engenheiros JoséMa-
nuel Valadas e Carlos Ramos,
especializados em enologia.
Conscientesda importânciade
umaempresasustentável,pou-
pam o uso de energia elétrica,
utilizam garrafas mais leves, e
primampelasnormas legaisde

manejodosvinhedos.
Seus vinhos são robustos e

harmônicos, vibrantes e cos-
mopolitas, como ela. A pro-
pósito, nos vinhos dasmono-
castas Touriga Nacional,
Touriga Franca e Tinta Bar-
roca, a maceração das uvas é
feita ao ar livre e só depois há
a fermentação alcoólica em
barricas de carvalho francês,
o que resulta em um vinho
poderoso.
Sou fã da linha Marquês de

Montemor,dobrancoeroséao
tintoColheitaSelecionadaeCa-
pela de Sta. Margarida; na li-
nhaPlansel,oSelectaHomena-
gem ao Thomas, todos os mo-
nocastas, e o Grande Escolha,
sãoomáximo.
Hoje,Dorinaeasduas filhas,

Luísae Júlia, seguemospassos
do avô, apaixonadas por castas
portuguesas. Logo lançarão a
novagamaDorinaLindemann
além do branco frisante Luisa
Lindemann Limited Edition.
Aguardamos ansiosamente.
Mais informações www.plan-
sel.com. Atéapróximataça.
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A alta do dólar está deixando
salgadoopreçodopratoprinci-
pal da Semana Santa: o baca-
lhau.Emmédia, o chamadodo
Porto, oGadus morhua, subiu
15%paraoconsumidor final.
SegundoMarceloGil, doLa-

ticínios Marcelo Import
(Boqueirão), os comerciantes
conseguiramsegurar os preços
de outros produtos importa-
dos, mas como o estoque de
bacalhau foi vendidonas festas
de fimdeano, foiprecisonovas
compras. E o preço veio com a
influênciadodólar.
“Não teve comodeixar de re-

passar o aumento. Consegui-

mos reajustar em média 10%
emrelaçãoaoanopassado”.
Em 2014, conforme expli-

cou, o bacalhaumédioGadus
morhua estava R$ 39,90.
Agora, estáR$46,90.Ograú-
do passou de R$ R$ 46,90
para R$ 54,90. O lombo sem
pele e sem espinhas subiu de
R$ 89,90 para 99,90. “Vou
praticar esses preços até o fim
da temporada”.
Opeixe congelado, já dessal-

gado, teve reajuste menor, por
contadosestoquesdodistribui-
dor. NoMarcelo Laticínios su-
biu de R$ 64,90 para R$
68,90, a caixade 1Kgdamarca
BomPorto, edeR$69,90para
R$74,90damarcaRiberalves.

AmbosGadusmorhua.
No Empório Casa do Por-

to (Ponta da Praia), o reajus-
te também foi de cerca de
10%. O lombo do bacalhau
do Porto está R$ 92,90, o
médio, R$ 45,90 e o graúdo,
R$ 49,90.
No restaurante Tasca do

Porto (Centro de Santos), es-
pecializado emcomidaportu-
guesa, o preço está sendo
mantido. “Mas não sabemos
por quanto tempo”, diz o ge-
renteGuilhermeBrum.O tra-
dicional bacalhau a Zé do Pi-
po está R$ 144,00 para duas
pessoas. Para quem preferir
outros pescados, a meca san-
tista estáR$ 106,00.

Preçodobacalhauestámais salgado
Peixe tradicional da Semana Santa está, emmédia, 10%mais caro este ano, por conta da alta do dólar que atingiu os importados
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às20h,degustaçãodevinhos
rosésnaEnotecaDecanter.
Preço:R$35,00. Informações:
2104-7555

Marquêsde
Montemor
Colheita
Selecionada
2011
Uvas: 100%

TourigaFranca

Cor: rubi

intenso

Nariz: frutaem

compota, especiarias, pimenta,

tabacoe caramelo

Boca: seco, fresco,encorpado,todo

onarizemboca,taninosaveludados,

14,5˚GLálcoolequilibradoefinal

longoedoceR$159,70

Plansel Selecta
Grande
Escolha 2010
Uvas:

40%Touriga

Nacional,

30%Touriga

Francae

30%Tinta

Barroca

Cor: rubi intenso

Nariz: frutas negras, chocolate

commentae tostados

Boca: seco, frutado,encorpado,

carnudo,taninosfirmes,15,5˚GL

álcool, frescorvivaz, longoR$271,00

O Gadus morhua, conhecido como do Porto, teve cerca de 10% de reajuste nas gôndolas

ALEXSANDERFERRAZ

Proveie indico
Plansel Selecta
Homenagem
aoThomas
Uvas: 100%

Trincadeira

Cor: rubimedia

intensidade

Nariz: frutas

negras, toque

herbáceo,

baunilha

Boca: seco,

fresco,médio

corpo, taninos

redondos com14˚GLálcool,

persistente.R$79,00

Menucaiçara
OrestauranteEscolaEstação
Bistrô (LargoMarquêsde
MonteAlegre, 1,Valongo) terá
cardápioespecial noalmoçopor
contadasemanacaiçara,de17a
21demarço.Ospratos terão
preçodeR$23,00comentrada.
Naterça,dia 17, omenuterá
pupunha, inhame, coentro,
cambuci, quiabo,mel e camarões
sautéecomsaladaverdecom
paillardde filé-mignon.Na
quarta, aopçãoé frangocrocante
combarbecuedebanana,purêde
mandioquinhaepiclesdemaxixe
eescondidinhodecarnesecacom
arrozbranco.Naquinta, cupim
glaceadocomcafé, canjiquinhae
carpacciodepupunha.Nasexta,o
pratocaiçaraémecagrelhada
comrisotode taioba, farofade
castanhaesalsadecambuci.
Fechandoasemana,nosábado,
pescadacambucucomcuscuzde
pupunha,emulsãode juçara, pó
dearroznegroechipsdebanana
daterra.

Monteo seuovo

Achef confeiteiraVivianFarah,
doDoceMundodeVivi, criou
opçõesdiferenciadasemqueo
clientepodemontaroseuovo,de
acordocomapreferência. Ele
podeescolherentreváriasopções
decascas recheadascomocom
cookies,kit kat,oreo,nutella,
brigadeiro,pistacheentreoutro.
Depois, colocaro recheioque
quiser: comopãodemel,
ovolmaltine,docede leite, ou
repetiroqueescolheuparaa
casca.Temaindaosgelados com
mussesoumarshmalloweos
cupcakes comcoelhos (R$6,00).

Osovos custamR$35,00
de350geR$50,00,
com500g.Encomendase
informaçõespelo telefone
99108-1180ouno
facebook.com/ODoceMundoDeVivi.

Cremoso

Apedidodosconsumidores, a
Nestlé relançouo leiteMoça
Cremoso,produtoqueuneosabor
do leite condensadoMoçaauma
consistênciaexclusiva,mais
firme.Acremosidadepermitea
aplicaçãodiretaemcoberturase
recheioseé tambémuma
alternativaparadeixaras
receitas tradicionais comuma
consistênciadiferenciada.A
novidade:podeaindaser comido
comcolher.

Receitas
Paracomemorar seus32anos, o
AoPharmacêutico lançouumGuia
EspecialdeReceitasGostosase
Funcionais. Elaboradopela
nutricionistaAndréaAsorey, tem
muitasdicas epreparosparauma
alimentaçãosaudável. São36
receitas,divididas em12
capítulos.Oguianãoestá sendo
vendido.Paraobtê-lo, basta
comprarosprodutossinalizados
nas lojasdarede,quevãode
alimentosadermocosméticos.

Tomatee cia

Tomates-cereja cultivadosna
regiãodoAltoTietê, palmito
produzidoemItanhaémebutiá,
umafrutinharicaem
antioxidantescapazesde
retardaroenvelhecimento
precocedascélulas,doValedo
Ribeira.Estes sãoalgunsdos
destaquesdaFeiradeOrgânicos
doGonzaga,queacontecedas9h
às 13h,nopróximodomingo,na
EmeiLeonorMendesdeBarros
(PraçaFernandesPacheco s/nº).
A feiraéumaoportunidadepara
contatodiretoentreprodutorese
consumidores,quepodem
adquirirhortaliças, frutas,
laticínioseovos.

Marquêsde
Montemor
Tinto2012
Uvas:

Trincadeira,

Aragoneze

Touriga

Nacional

Cor:púrpura

intenso

Nariz:ameixas

eespeciarias

Boca: seco, frutas negras, fresco,

médio corpo, 14˚GLálcool

equilibrados comtaninos redondos

eboapersistênciaR$52,20

IMPORTADOSPELADECANTERHTTP://WWW.DECANTERSANTOS.COM.BR

Dorina, enóloga portuguesa
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