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Francis FordCoppola-Diamond
CollectionClaret Cabernet
Sauvignon2012, Sonoma
County, USA
Uva:
78%C.
Sauvignon,
14%Petit
Verdot,
5%Merlot
e3%C.
Franccom
amadure-
cimentoem
barricasde
carvalho
francês
durante
12meses.
Cor: rubi intenso
Nariz:amora, ameixae
framboesacomnotasde cassis,
anise chocolate.
Boca: seco, taninoselegantes,
corpomédio, 13,4˚GL,
persistente. Combinacomcarnes
vermelhas.WWW.RAVIN.COM.BR

Jolie-Pitt&Perrin –Miraval Rosé
2013, Provence , FR
Uva:
Cinsault,
Grenache,
Syrahe
Rolle
Cor:
salmão
brilhante.
Nariz:
morangos
frescos com
toque floral.
Boca: seco,
frutado,
fresco,
mineral, volumosoeboa
persistência.

WWW.WORLDWINE.COM.BR

Provei e indico
Santé!Ovinho é a bebidamais
antiga do planeta, e está sem-
prenamoda.E a cadadianoti-
cia-se que artistas de cinema,
tevê, esportistas e demais cele-
bridadesestãosetransforman-
do em grandes produtores de
vinhos, agitando o mercado
com lançamentos e causando
interessenosapreciadores.
Umdosnomesmaismarcan-

tes é o do diretor de cinema
ítalo-americano Francis Ford
Coppola. Em 1975, ele com-
prou o antigo Château Ingle-
nook, em Napa Valley,
Califórnia. O Château, funda-
do em 1879, teve seu vinhos
premiados e reconhecidos in-
ternacionalmente nos idos
anos 40. Hoje, a Francis Ford
CoppolaWinery, com sede em
SonomaConty, temvinhosque
superaram a fama do seu pre-
cursor, e são reconhecidos
mundialmente. A vinícola tem
váriasgamasdevinhos.Alinha
deespumantesSofiaSparkling
é uma homenagem à filha, e o
vinho Eleonor homenagem à
esposa. Aqui no Brasil encon-
tramosa linhaDirector’sCut, a
Rosso & Bianco e a Diamond
Collection.
Outro exemplo é o Château

Miraval, de propriedadedo ca-
sal queridinho de Hollywood,
Angelina Jolie e Brad Pitt. O
Château, na Provence, é hoje a
residência de verão da família
Pitt.O vinho rosé temaassina-
tura do casal sob a consultoria
de Nicolas Perrin, um dos
maiores produtores doVale do
Rhôneeexpertemvinhosorgâ-
nicos o que, naturalmente, faz
toda a diferença em se tratan-
dodeJolieePitt, semprepoliti-
camentecorretos!
OatorfrancêsGérardDepar-

dieu também faz parte da tur-
ma. Ele é produtor de vinhos
hámaisde30anos.Possuiviní-
colas na França, Itália, Espa-
nha, Argentina, Estados Uni-
dos, e até no Marrocos. Aliás,
emseu passaporte consta tam-

bémaprofissãodeprodutorde
vinho. Seu mais conhecido vi-
nho dá nome a personagem
que o consagrou: Cyrano de
Bergerac.
A linda e divertida atriz

Drew Barrymore, que estreou
emHollywood em 1982 no fil-
me Poltergeist, também pro-
duzvinhodesde2010.Éobran-
codauvaPinotGrigio elabora-
do em parceria com a Califor-
nia Carmel Road Winery, um
sucesso,éclaro!
Aindaoator espanholAnto-

nio Banderas lançou seu vi-
nho em 2009, junto a uma
vinícola de Ribeira del Duero,
naEspanha.
A cantora pop Fergie e seu

pai Pat Ferguson criaram, em
2006,aFergusonCrestemSan-
ta Barbara County. São vinhe-
dosorgânicosesustentáveis.
Nessa lista de famosos do

mundo de Baco, temos ainda
cantores comoMadona, Sting,
Julio Iglesias, BobDylan, B. B.
King (falecido recentemente),
AndreaBocelli,CliffRichard,o
roqueiroMaynard JamesKee-
nan. Atores como Richard Ge-
re,GeorgeClooney,JohnnyDe-
pp,DanAkroyd,SamNeill,Oli-
via Newton John, esportistas
como David Beckham, Messi,
JeanAlesi,alémdosbrasileiros
Galvão Bueno e Ronaldo, o
Fênomeno. Há ainda outros e
a lista aumenta a cada dia. Até
apróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

DAREDAÇÃO

Hallyane Martins, 23 anos, e
Andressa Gama, 26 anos, são
duas jovens que decidiram in-
vestir em um nicho de merca-
doque,comoveganas,percebe-
ram ter demanda na região.
Elas abriram o Cantinho da
TerraCafé&EmpórioVegano,
quetrabalhasomentecompro-
dutos sem ingredientes de ori-
gemanimal.
No local, além de bolos sem

glúten, sem ovo ou lactose
(R$ 5,00 a fatia com cobertura
e cafezinho), elas têm, sempre
quentinhos, salgados fritos, co-
mocoxinhadebrócolis comco-
gumelos ou de soja (R$ 5,00),
ou assados como bauru ou es-
fihasdiversas(R$6,00).
Ossalgadossãofornecidospe-

lo Lar Vegetariano Vegan, co-
nhecidorestaurantedeSãoPau-
lo, e também pela Evelyn Coc-
cia (Veginfood e Cupincake).
Quemforaocafé,poderáencon-
trar pratos prontos congelados,
comofeijoada(R$18,50);chur-
rasco vegano (R$ 18,90), estro-
gonofe(R$17,90),entreoutros.

INTOLERANTES

Segundo Andressa, a loja não
atrai somente quem é vegano.
“Tem havido muita procura
também pelos alimentos sem
glúten, ovo ou lactose por
quemtemintolerânciaouquer
alimentaçãomaissaudável”.
Outranovidade sãoosbriga-

deiros veganos, que têm feito
sucesso (R$ 3,50 a unidade).
Há ainda pães, biscoitos e ou-
tros produtos veganos, como o
pão de milho sem glúten, açú-
car,ovoouleite (R$16,50).
O Cantinho da Terra Café &

Empório Vegano tem delivery
comentregaemtodaaBaixada
Santista.

SERVIÇO
CANTINHODATERRACAFÉ&EMPÓRIOVEGANO
ENDEREÇO:AV. ANACOSTA, 380 (LOJA03).
TELEFONE: (13) 3349-2552
FUNCIONAMENTO: SEGUNDA-FEIRAASÁBADO
DAS9ÀS 19HORAS. FERIADOSDAS9ÀS
16HORAS. DOMINGONÃOABRE

>>9/6. 20h-degustaçãoda
VinícolaCasaSilva,noMarcelo
Laticínios.

>>27/6. 2ªEdiçãoWineDayna
CasadaTravessa emSãoPaulo
(11- 99376-6663).

>>

As proprietárias são as jovens Hallyane Martins e Andressa Gama

Fatia de bolo sem glúten, sem leite ou ovos (R$ 3 ou R$ 5, com café)

>>

CantinhodaTerra é
opçãoparaveganos
Café e empório têm produtos sem ingredientes de origem animal Agenda

Famosos até no vinho!

ALEXSANDERFERRAZ
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