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Mouchão -DomRafael Tinto
2010,Alentejo, PT (AdegaAlen-
tejana Import.)
Uvas:Alicante
Bouschet,
Aragonez,
Trincadeira
Cor:granadae
tonsvioláceos
Nariz: frutas em
compotase
madeira.
Boca: seco,
todosos saboresdoolfato, acidez
equilibradacom13,5˚GLde
álcool, taninosaveludados.
Harmonização: carnes.

R$69,90noLaticíniosMarcelo

FincaDonCarlos - Calathus
Malbec 2011, Tupungato-Vale de
Uco,AR (Amigos eVinos Imp.)
Uvas:Malbec
Cor:Rubi
Nariz: frutas
vermelhas como
ameixae
amoras,
especiariase
tabaco
Boca: seco,
acidez, frutas e
estruturaem
equilíbrio com13,6˚GLdeálcool,
taninospresentes fortes edoces,
vinhopersistente
Harmonização:queijos
provoloneeparmegiano,
comidascondimentadas,massas
ecarnes vermelhasedecaça

R$59,80naPetitVerdot

Quinta doCrasto, Flor doCrasto
Tinto,Douro, PT (Qualimpor
Importadora)
Uvas:Tinta
Roriz, Touriga
Francae
TourigaNacional
Cor: rubi
violáceo
Nariz: frutas
silvestres com
toques florais
Boca: secoe
refrescante,
saborde frutapura, taninos
leves, 14˚GLdeálcool,
elegantee compersistência
média
Harmonização:aves como
frangoeperu, carnes vermelhas,
risotosemassas.

R$69,00noEmpórioSantaMarta

LesVignerons d’Estézargues -
DomainePierredon, Côtes du
Rhône, FR
Uvas:60%
Syrahe40%
Grenache
Cor: rubi
intenso retinto
Nariz: explosão
dearomas como
ameixapreta,
azeitonasverdes
epretas, e
amora
defumada
Boca: seco, frutasnegrase
vermelhas, toquepicante e
mineral
Harmonização: carnes
vermelhas,de caçaequeijos
curados

R$55,30naGaleriadoVinho

Chauvot-Labaume -PinotNoir
VieillesVignes 2012, Bourgog-
ne, FR (Casa Flora Importadora)
Uvas:PinotNoir
Cor: rubi
Nariz: frutas
comocereja e
ameixa
Boca: leve,
pouco tânico,
frutaeacidezem
equilíbrio com
12,5˚GLde
álcool,macio e
persistênciamédia
Harmonização:aves, carnes,
queijose cozinhaoriental

R$69,00naCasaPorto

GlenCarlou - TortoiseHillWhite
2013, Coastal Region, ZA
Uvas: 75%
CheninBlanc,
25%Chardonnay
Cor:Palha
verdeal
brilhante
Nariz: frutas
comomelãoe
goiaba:
herbáceo.
Boca: seco,
frutado, equilibra 12,5˚GL
deálcool comexcelente
acidez.
Harmonização: frutosdomar,
crustáceos, pernil tradicional

R$41,80naEnotecaDecanter

AdegadeBorba -
DOCBranco2012, Alentejo, PT
(Adega
Alentejana
Import.)
Uvas:Antão
Vaz,Roupeiro,
Tamarez
Cor:Palha com
reflexos
verdeais
Nariz:bananae
frutas cítricas
Boca: seco,
frutado, acidezequilibrada
com13,5˚GLdeálcool
Harmonização: saladas,
entradase carnesbrancas

R$49,90noLaticíniosMarcelo

Schlossmühlenhof - Scheurebe
Kabinett 2011, Rheinhesse, DE
(Orgânico)
Uva:Scheurebe
(cruzamentode
rieslingcom
castanativa)
Cor:amarelo
brilhante
Nariz:maracujá
egroselha.
Boca: seco,
concentraçãode
frutas, refrescante e
persistente.
Harmonização: entradas,
saladas, queijosmacios,massas,
carnesbrancas esuínas.

R$58,00naGaleriadoVinho

LaPostaBlanco2013 ,Mendoza,
AR (Mistral Importadora)
Uvas: 70%
Torrontése30%
Gewürztraminer
Cor:amarelo
brilhante
Nariz: frutas
como lichia e
maçã intensas
Boca: seco,
refrescante,
toquedoceno
final equilibrandoacidez com
13,5˚deálcool
Harmonização:aperitivos,
peixes, sushis, sashimis e
massas

R$59,90naPetitVerdot

BodegasMuñoz -ArteroRosado
2012,D.O. LaMancha, ES
Uvas: 100%
Tempranilloou
Cencibel
Cor: rosa
cristalino
Nariz: frutas
vermelhas
combastante
floral
Boca: seco com
frutas, equilibra
frescore 12,5˚GLdeálcool,
comfinaldebocapersistentee
limpo.
Harmonização:paella,massas
comfrutosdomar, peru.

R$38,90naEnotecaDecanter

Santé!ÉNatal, estação das fes-
tas,confraternizaçãoentreami-
gos, reunião familiar e pensa-
mento cristão. Comemorar o
nascimento de Jesus com vi-
nho já está incorporado a esta
magnífica data, uma vez que o
próprio Jesus realizou o mila-
gre da transformação da água
emvinho.Acredita-sequenes-
se milagre Jesus não transfor-
mou a água em qualquer vi-
nho, mas no melhor vinho ja-
maisdegustado!Pudera,opró-
prioDeusnaterra!
A coluna Momento DiVino

selecionou para você, leitor e
leitora, alguns rótulos com um
ótimocusto-prazer,dicasdevi-
nhos de qualidade e compreço
melhor ainda, para ajudar nas
suas compras para a ceia de
Natal.
Agradeço aos leitores que

me acompanham desejando a
todos umNatal repleto de har-
moniaentreosseusentesqueri-
dos. E que a harmonia e a
harmonização se dê também
durante a ceia, entre os quitu-
tesnatalinoseosvinhos.
Que recebamos todos, inde-

pendentemente de crenças, as
bençãosd’Aqueleque acredita-
mossempreolharpornós.Tin-
tim!FelizNatal!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

Provei e indicoatéR$70,00

FERNANDALOPES

EDITORA

TemnovidadegostosaemSan-
tos: abriu as portas oNavaran-
da Comidinhas e Tal!. O espa-
ço amplo, com área externa,
temmenu diferente dos tradi-
cionais de botecos, sem fritu-
ras, mas com várias opções de
beliscosepratos.
No cardápio, pizzas indivi-

duaiscommassa feitanacasae
coberturas diversas, desde
muçarela (R$ 12,90) até par-
ma com muçarela de búfala e
rúcula (R$19,20).Entre ospe-
tiscos,destaqueparaovinagre-
te de frutos do mar com cesta
de pães (R$ 24,90) e o
minihambúrguer com brie
(R$24,80, comseisunidades).
Nalistadesanduíchesháop-

ções com ciabata ou baguete.
Para os vegetarianos, a dica é o
de shitake, cebola roxa e mos-
tarda suave (R$ 17,70) ou as
saladas,comoacaprese.
O cardápio de bebidas é di-

versificado, começando com
chopeBadenBaden(R$9,80),
cervejas long neck e vários
drinques.
“Temos um shake com pico-

lé,quepodeserfeitocomcacha-
ça ou Absolut, que é ótimo.

Apostamos também no Spritz,
um coquetel de sucesso na Eu-
ropa, muito refrescante e feito
com Aperol”, explica uma das
proprietárias, Iza Albuquer-
que. Há ainda sugestões sem
álcool comoas jarrinhasdechá
gelado de sabores diversos,
comlimão(R$11,00-750ml).
Entre os pratos principais,

massas da Casa deMassas Sie-
na, como as lasanhas de peito
deperucompalmitoemuçare-

la ou de brócolis, bacon e quei-
jominas(R$25,60).

ANIMAISSÃOBEM-VINDOS

Outro diferencial do Navaran-
da é um espaço dedicado a
quem quiser levar seu animal
de estimação. “Como na casa
funcionava um pet shop, tam-
bémmeu,muitos clientes anti-
gosestavamansiosospelaaber-
tura do bar. Decidimos fazer
esse espaço separado, que tem

até um bebedouro para os
cães”. Além do bar, o local
terá um posto de troca de
livros, exposição de quadros
e venda de joias de design.
“Éumespaçomix, para rece-
ber a todos para um happy
hour ou após a praia”.

SERVIÇO: NAVARANDACOMIDINHASETAL!
ENDEREÇO:AV. EPITÁCIOPESSOA, 535,
APARECIDA, SANTOS.
HORÁRIODEFUNCIONAMENTO:DE TERÇAA
DOMINGO,APARTIRDAS 17H.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIER

Vinhos para
o Natal

NavarandaComidinhas e Tal!
aposta emmenudiferente
O cardápio tem petiscos sem fritura, sanduíches originais, chope e drinques de verão

Depoisdequatroanosdesuces-
so no bairro do Campo Gran-
de, em Santos, o Restaurante
Zucca Culinária Artesanal
abriu outra unidade, agora no
CentrodeSantos.
O sistema será o mesmo, de

comida por peso (R$ 59,90 o
quilo), combufêqueapresenta
uma gastronomia diferencia-
da,decaráterautoral.
O chef Rogério Fonte e sua

brigada preparam pratos da
chamada fusion food, mistu-
rando influências indiana, tai-
landesa, mediterrânea, italia-
nae,claro,brasileira.

“Alémdisso, nos preocupa-
mos em servir uma comida
saudável, sem gordura, com
poucas frituras e muitos gre-
lhados e grãos”, explica um
dossócios,FilipiPeresLopes.
Praticantes de yoga e apai-

xonados pela tradição orien-
tal, Filipi eRogério levampa-
rao restauranteessa filosofia.
O novo Zucca tem 100 luga-
reseabresónoalmoço.

SERVIÇO: ZUCCACULINÁRIAARTESANAL -
CENTRO, SANTOS.
ENDEREÇO:RUACIDADEDETOLEDO, 25.
FUNCIONAMENTO:SEGUNDAASEXTA,NO
ALMOÇO.

Viva momentos de puro

R. Dr. Tolentino Filgueiras, 80 - Gonzaga - Santos - SP

prazer

Zuccaagora também
noCentrodeSantos

Localizada na Av. Epitácio Pessoa, abre de terça a domingo, para o happy hour, no fim de tarde

FOTOSALEXSANDERFERRAZ

Rogério Fonte mistura, na sua cozinha, influências de vários países

ALEXSANDERFERRAZ
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