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Santé! Consolidada com o sta-
tus de maior evento de vinho
da América Latina, a ExpoVi-
nis Brasil chegou à 19º edição,
reunindo entre quarta-feira e
hoje, no Expo Center Norte,
em São Paulo, os principais
players do setor vitivinícola,
com produtores de diferentes
continentes, dando ao visitan-
te (consumidor ou comercian-
te)aoportunidadedeconhecer
novas safras, novos rótulos e os

mais esperados lançamentos
domercado.
A feira também promoveu

muitas palestras específicas
comDegustaçõesPremiumem
tornodomundodovinho,onde
especialistas foram as vedetes
comseu conhecimentoprofun-
do no assunto e também pai-
néis de atualização e análise do
mercado, como os impostos in-
cidentes sobreovinhonoBrasil
e seu impacto no desenvolvi-

mento do setor. Representan-
tesdaFecomercio,doSindicato
dasIndústriasdoVinhodeSan-
taCatarina(Sindivinho),daAs-
sociaçãoBrasileiradosExporta-
dores e Importadores de Ali-
mentos e Bebidas (Abba) e do
Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin)debateramotema.
A ExpoVinis Brasil é uma

referêncianomercadointerna-
cionaldovinho,com500expo-
sitores (África do Sul, Alema-

nha, Argentina, Brasil, Chile,
Eslovênia, Espanha, França e
Itália) e cerca de 60mil garra-
fas abertas dos cinco mil rótu-
losoferecidosedegustadospor
maisdedezmilpessoas.
Marca registrada da feira, a

eleição dos Top Ten, degusta-
çãofeitaàscegasporespecialis-
tas nacionais e internacionais,
escolheuosdezmaisdessaedi-
ção. Foram premiados vinhos
nas categorias de Espumante

Nacional,EspumanteImporta-
do, Branco Nacional, Branco

Importado,Rosé,TintoNacio-
nal, Tinto NovoMundo, Tinto
Velho Mundo (dividida nas
subcategoriasPenínsula Ibéri-
ca e Itália, França, entre ou-
tros),FortificadoseDoces.
Eu tive o privilégio, mais

uma vez, de participar da ceri-
mônia de premiação dos Top
Ten,confira:
Atéapróximataça!
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CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

A 6a edição da ACausaWine, a
maior feira de vinhos do Lito-
ral Paulista, será realizada na
próximaquarta-feira, das 17 às
22 horas, na Piccola Forneria.
Participam 22 importadores e
trêsprodutores,queapresenta-
rão seus lançamentos, cerca de
150 rótulos de diversas partes
domundo.
Entreosexpositoresimporta-

dores presentes, estarão: Ade-
gaAlentejana,CasaFlora,Can-
tu, Devinum, Domínio Cassis,
Dommo, Epice, Hanover, Ino-
vini,LaPastina,Mistral,Orion
Trading, Portocales, Qualim-
port, Ravin, Todo Vino Inter-
food, Vinhos doMundo, Wine
Brands,W&WWineeZahil.
Osprodutoresnacionaispar-

ticipantes sãoasvinícolasMio-
lo, Domno Brasil e Salton.
Alémdamesadequeijose frios

oferecidapeloLaticíniosMar-
celo, a Scala Laticínios tam-
bém está no evento e haverá
degustação de queijos ale-
mãesdaCalimpImport, pães
do Santo Trigo e o apoio da
águaPerrier.
Na ocasião, serão eleitos os

cincomelhoresvinhosdegusta-
dosevotadospelospresentes.
Toda a renda é destinada à

Associação Comunitária de
Auxílio Santista ao Portador
do HIV/Aids, a Acausa, que
presta ajuda a quase 300 fa-
mílias. O evento é realizado
emparceria pela Piccola For-
neriaeLaticíniosMarcelo.

SERVIÇO -OCONVITEEQUIVALEAUMACESTA
BÁSICANOVALORDER$70,00EESTÁA
VENDANOLATICÍNIOSMARCELO (RUALOBO
VIANNA, 54, BOQUEIRÃO), NAPICCOLA
FORNERIA (AVENIDAALMIRANTECÓCHRANE,
62,APARECIDA) ENASEDEDAACAUSA.MAIS
INFORMAÇÕESPELOTELEFONE3234-1861.

>>27/04às20hs:degustação
decervejas especiais no
LaticíniosMarcelo,R$60,00
Informações: 3234-1861

>>Espumante
Nacional:
AracuriBrut
Chardonnay2014,
CamposdeCimada
Serra,Brasil

>>Espumante
Importado:
Champagne
Georgesde la
ChapelleNostalgie,
França

>>Branco
Nacional:
PericóVigneto
SauvignonBlanc
2014, Santa
Catarina,Brasil

>>Branco
Importado:
Casasdel Toqui-
Terroir Selection
SauvignonBlanc
2014, Chile

>>Rosé:Saint
SidoineCotêde
Provence, 2014,
França

>>TintoNacional:
Valmarino
CabernetFrancAno
XVIII 2012,Pinto
Bandeira,Brasil

>>Tinto
NovoMundo:
RenacerMalbec
2011,Argentina

>>TintoVelho
Mundo -Península
Ibérica:
PêraGraveReserva
Tinto2011,
Alentejo,Portugal

>>TintoVelho
Mundo - Itália
Françaououtros:
Sangervasio - A
SirioRosso IGT
2007, Itália

>>Fortificadoe
Doces: JoséMaria
daFonseca -
AlambreMoscatel
deSetubal 20anos,
Portugal

Dos finais de semana dividin-
doopreparodedelíciasnosítio
da família, em Itanhaém, nas-
ceu a ideia de comercializar os
bolos que adoçavam os encon-
tros. Assim, duas cunhadas e
uma sogra abriram a Bololôko

Bolos,emSãoVicente.
Apequena loja, quemais pa-

rece a sala da vovó, oferece bo-
los e sobremesas caseiras, com
receitas que passaramdemães
para filhas e de tias para sobri-
nhas,guardadasasetechaves.

“Semprequenos reuníamos,
fazíamosmuitos bolos e sobre-
mesas.Meu sogro deu a ideia e
nos incentivou. Resolvemos
trabalharcomoquemaisgosta-
mos para outras pessoas apre-
ciarem”, explica Paula Olivei-
ra,umadascunhadasesócias.
Ela conta que osmais procu-

rados são os de fubá, fubá com
coco, limão, laranja eo integral
com granola. O trio também
prepara bolos de amendoim,
coco queimado com chocolate,
nozes, nega maluca, fubá com
goiabada, maçã com canela,
cucadebanana,milhoecenou-
racomganachedechocolate.
“Nossa produção é diária,

com duas a três fornadas. Está
tudofrescoeprontoparaareti-
rada”, comenta Maria da Pe-
nhaFernandes,asogra.
Elas ainda preparam bolos

gelados, nas versões moran-
go com suspiro e chantilly,
chocolate com chocolates ao
leite e branco, limão com
musse de limão e laranja com
musse de laranja.
“A tradicional gelatina mo-

saico, um doce que tem cara
de sobremesa da vovó, tam-
bém caiu no gosto das pes-
soas”, comemoraVivianGoés
Fernandes,aoutracunhada.
Entre todas as versões, a do

bolo de tapioca com cobertu-
ra de doce de leite merece
destaque.Paulausaa flocada,
que ela só encontra no Nor-
desteeconfereumaconsistên-
cia leveeaeradaaopreparo.
“Sou de Salvador e essa re-

ceitaédaminhaavómaterna.
Minhamãefaziamuitoquan-
do eu era criança. Aproveitei
esse ingrediente que está na
moda, mas a que usamos é
diferente.Eutragodelá”.
E para fugir do convencio-

nal, a banana é o ingrediente
de uma cremosa torta, que
pode fazerbonito emumaso-
bremesaoulanchedatarde.

SERVIÇO:ABOLOLÔKOBOLOSACEITA
ENCOMENDASEATENDENOSISTEMADE
RETIRADADOSPEDIDOSNALOJA. FUNCIONA
NARUAAMADORBUENODARIBEIRA, 37, NO
GONZAGUINHA. ABREDE TERÇAASEXTADAS
10ÀS 12EDAS 13ÀS 19HORAS. AOSSÁBADOS,
OATENDIMENTOÉFEITODAS 11ÀS 19HORAS.
TELEFONE: 3469-1635.
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Expovinis Brasil 2015, amaior feira deVinhosdaAmérica Latina

Bolos caseiros, comreceitas de
família e para todos os gostos
Essa é a proposta da Bololôko Bolos, nova loja em São Vicente que tem sabor de infância

Degustação na Piccolla, quarta-feira,
terá vinhos de 22 importadores e três
de produtores nacionais

Agenda

O de tapioca com doce de leite tem ingredientes que vêm de Salvador Chocolate com ganache é coberto com pastilhas de dois chocolates

ACausaWine traz 150
rótulos naquarta-feira
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