
BoaMesa

ArianoHnos – CuatroGatos
2012, Canelones,UY (rótulo do
artista uruguaioVillaró)
Uva:Tannat
eCabernet
Sauvignon
(18mesesde
carvalho)
Cor: rubi,
média
intensidadee
límpido
Nariz:

frutas,
pimenta,
madeira,
especiarias
Boca: seco,
boaacidezebomcorpo,14˚GL,
taninosbempresentesque
aveludamdepois. Persistentee
elegante
R$90,00, ImportadorGaleriado
Vinhos

Provei e indico

DAREDAÇÃO

A moda das cervejas especiais
aportou de vez por aqui. Abriu
as portas em Santos, a primei-
ra unidade da rede de fran-
quias Mestre-Cervejeiro.com.
No Gonzaga, a loja conta com
100 rótulos de cervejas espe-
ciais,alémdeummixdeprodu-
tos, como camisetas da marca,
kits cervejeiros, taças, copos, e
petiscosgourmet.
Ospreçosdascervejascome-

çam em R$ 14,00 (Zé Galego,
uma Premium American La-
ger da Bastards - Brasil) e vão
até R$ 75,60 (Mine is Bigger
than Yours, uma Barley Wine
daToOl,daDinamarca.
OsfranqueadosEduardoTa-

vares e Deize Tavares após co-
nheceremaMestre-Cervejeiro.
com começaram a pesquisar e
degustar cervejas artesanais e
gostaram. “Apósmuita análise
sobre as várias opções de fran-
quiasdediversos setores, opta-
mos pela Mestre-Cervejeiro.
com por ter um investimento
acessível e produtos que gosta-
mos. Podemos dizer que é a
realização de um sonho. O re-
torno financeiro é importante,
mas o prazer de trabalhar em
um negócio próprio que esco-
lhemos com muito carinho é
"especial”,afirmaDeize.

A loja temmais de 100 rótu-
los de cervejas artesanais, de
váriospaíses.Parapetiscar, tor-
tillas importadas,batatas fritas
inglesas e snacks. “Colocamos
um deck em frente à casa com

mesinhas para quem quiser
degustar as cervejas”, expli-
couDeize.

SERVIÇO:MESTRE-CERVEJEIRO.COM
(RUAAZEVEDOSODRÉ, 112, GONZAGA.
TEL. 3349-5573)

Santé! O Uruguai é um país
líderemdemocracia,paz,quali-
dade de vida, liberdade de im-
prensa, prosperidade e segu-
rança. E detém um dos meno-
res índices de desigualdade so-
cial na América Latina. Aliás,
euovejocomopaísdevanguar-
dacomlegislaçãoavançadaso-
bre temas polêmicos, como
aborto, casamento homosse-
xual, cultivo e comercialização
da maconha. Possui um dos
mais puros ecossistemas natu-
rais do mundo, numa superfí-
cie de 176,2 Km2. Sua popula-
çãoéde3,4milhõesdehabitan-
tes sendo 98%o índice de alfa-
betização.Cidades comoMon-
tevidéu, Punta del Este e Colô-
nia do Sacramento são ícones
turísticos, e, claro, a visita às
regiões vinícolas é crucial para
acompreensãodoque éoUru-
guaiedecomoviveseupovo.
O país está localizado entre

osparalelos30˚e35˚ (latitude
sul), assim como Argentina,
Chile,ÁfricadoSul,Austrália e
Nova Zelândia. Tem solo argi-
loso, insolação equilibrada,
chuva e temperaturas ideais.O

clima marítimo do Atlântico
assemelha-se ao de Bordeaux,
porém émais quente, o que dá
boamaturidadeàsuvas.
Canelones,MaldonadoeCo-

lônia são as regiões produtoras
mais importantes. E os uru-
guaios são bons de taça, o per
capita/anoéde26litros.
O Inavi (Instituto Nacional

de Vitivinicultura doUruguai)
vemexpondoovinhouruguaio
para o mundo e conquistando
prêmios internacionais. E vem
triplicando as exportações nos
últimos 5 anos ultrapassando
os3,2milhões litrosporano.
AuvaTannat éa emblemáti-

cadopaís, láchegandonadéca-
da de 1870, vinda doMadiran,
sudoeste da França. Hoje o
Uruguai é o maior produtor
mundial deTannat , ocupando
3milhectaresdos9milcultiva-
dosemseuterritório.
A Tannat é bastante tânica

pois tem casca bem grossa,
com alto índice de resveratrol
(4 vezes mais antioxidantes
que as demais) e resulta um
vinhoaindamaissaudável.Tra-
ta-se de um vinho geralmente

mais encorpado, comaromase
saboresdefrutasescuraseespe-
ciarias.Apassagememmadei-
raotornamaispotente,elegan-
te e austero. Atualmente mui-
tos produtores de Tannats ela-
boram vinhos mais delicados,
commenospassagemembarri-
cas,menos tanicidade emenos
álcool, captando apenas a es-
sência frutada da uva. Isso tem
agradado bastante e elevado o
interesse dos enófilos. Pude
comprovar degustando Tan-
nats no Wines of Uruguai
2015, recentemente em São
Paulo. Além da Tannat outras
cepassãocultivadasevêmcon-
quistando os amantes do vi-
nho. Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Syrah, Tempranillo, Pi-
not Noir, Petit Verdot, Caber-
netFranc,Arinarnoaeasbran-
cas Torrontés, Albariño, Char-
donnay,SauvignonBlanc,Sau-
vignonGris,Viognier,Riesling
e Gewürztraminer. Numa ou-
tra coluna descreverei minha
visita a diversos produtores do
Uruguai.Atéapróximataça!
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VeronicaFrenkiel

Oateliêdedocesda confeteira
VeronicaFrenkiel (foto)mudou
deendereçoesta semana, em
Santos,epassouaoferecerum
espaçomaiorparaos clientes
tomaremumcafezinhoe
degustarembolos, brigadeiros,
cupcakes,brownies eoutros
quitutesartesanais.Agora, o
ateliêabredequarta-feiraa
sábado,das 11às 18h30,naRua
MinistroXaverdeToledo,67,
CampoGrande,Santos, auma
quadradaAv.FranciscoGlicério.
Ospreçosdosdocesnavitrine
variamdeR$2,50aR$12,00.
O local tambémaceita
encomendaspelo telefone.

Polenguinho

OPolenguinhoestá completando
60anosnomercado.Por conta
disso, os fãsdoprodutopoderão
relembraraprimeiraembalagem
doqueijinhoprocessado,que
estarádisponívelnosprincipais
supermercadosde todoo
País.Apartirdessemês,os
consumidores terãoacessoà
novidade(com4unidades, com
preçoentreR$3,70aR$4,20 )e
tambémaospackspromocionais
queserãovendidosemlatas
vintage (entreR$28aR$30)
desenvolvidasespecialmente
paraacomemoração.Háainda
aembalagemcom8(entre
R$6,80aR$7,50).

Sofitel

Emhomenagemàtradiçãoda
colheitadasuvasnaFrança, e

coma ideiadedivulgaras regiões
deBordeaux,Bourgogne,
Languedoc,Loire,Rhône,
Alsaceeoutras, a rededehotéis
Sofitel realiza, emsuas 120
unidades,oSofitelWine
Days.OSofitelGuarujá
Jequitimarentranaprogramação
comjantarharmonizadono
restaurante francêsLesÉpices, e
tambémrealizaworkshopsde
vinhos,degustaçõesewelcome
drink. Amanhã, commenu
elaboradopelo chef francês
PatrickFerry (foto), a
gastronomia francesaserá
harmonizadacomvinhosda
importadoraDevinumcomoos
rótulosMoutonCadetSauvignon
BlancBordeaux, LeRoséde
MoutonCadetBordeaux,
BaronPhillippeRothschild,
BaronNathanielBordeaux
entreoutros.O jantar iniciará
comminisopademexilhãocom
açafrãoseguidodeRemoulade
depalmitomassamaçãverde
comlagostimevinagrete.Parao
pratoprincipal:
carrédecordeirovertpré,
batata rosti combacon,
fricasséeecogumelo.
Finalizando:barradechocolate
comcaramelodecocoegeleia
de limãodesobremesa.Os
valores sãoR$165
(o jantar) eR$290(jantar
comharmonização).
Reservase informaçõesno
www.sofitel-guaruja-jequitimar.
comoupelo telefone2104-2000.

Pizzavegetariana
ORestauranteGovinda’sGosto
Superiorpromovenodia30a
NoitedaPizza, comrodízio

com8saboresdepizzas
vegetarianasmaisbebidaà
vontade.Ovalordamesapara
duaspessoasédeR$84,00.
ReservasnaRuaLuizdeFaria,
82,Gonzagaoupelo telefone
3288-3432,atédia26.

Mestre-Cervejeiro
temestilos variados
Loja no Gonzaga oferece mais de 100 rótulos de diversos países

>>21/10. Jantar harmonizadovinhosLasMoraspresençadoprodutor
CarlosTimoner. EnotecaDecanter. R$ 161,80Reservas21047555

Uruguai, o país dos vinhos Tannat

ALBERTOMARQUES

Familia Irurtia – Km0Ríode la
PlataReserva Tannat 2012 ,
Carmelo,UY
Uva:Tannat
(18meses
carvalho)
Cor: rubi
intensocom
halogranada
Nariz: frutas
vermelhas,
pimentae
baunilha
Boca: seco,
encorpado,
volumoso,
taninos
integradosao
14,5˚GL,
macio, elegantee longo
R$75,00, Import All

FamíliaDeicasPreludio 2009,
Canelones, UY
Uva:Merlot,
Tannat, C.
Sauvignon,
C. Franc,P.
Verdote
Marselan
Cor: rubi
intensacom
granada
Nariz:

frutas
negras
maduras,
cogumelos,
figo,
carameloe
chocolate
Boca: seco, frutado, encorpado,
complexo,boaacidezequilibra
13,5/GLcomtaninos firmes, longo,
vinhaço!
R$312,00, Interfood Import

Os preços das cervejas começam em R$ 14,00 e vão até R$ 75,60
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