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RainwaterMediumDry (omais
vendidoemUSA)
Uva: 100%TintaNegraMole (3
anoscarvalhoamericano).
Cor:âmbar, reflexosdourados.
Nariz: figo eameixa seca, raspas
de laranja.
Boca:meiodoce, acidez eálcool
de 18˚GLequilibrados, sápido,
persistente.R$ 127,40

Verdelho5YearsOld
Uva: 100%Verdelho (5 anos
carvalhoamericano).
Cor:amarelo topázio, reflexos
dourados.
Nariz:damasco seco, tabaco,
toquede lima.
Boca:meio-doce, acidez
perfeita, 19˚GLequilibradoe
longo.R$ 157,70

MalmseyColheita 1996
Uva: 100%Malmsey (Malvasia)
20˚GL.
Cor:mogno intensoeviscoso.
Nariz: frutas secas, toffee,
fumo,madeira e ranço.
Boca:doce, untuoso, sedoso,
acidezperfeita, 20˚GL, sápido e
longo.R$366,50

15YearsOldBual
Uva: 100%Bual.
Cor:âmbar, reflexos
esverdeados.
Nariz: figos secos, baunilha,
fumode corda, toquede ranço.
Boca:doce, denso, acidez
perfeita, 19˚GL, encorpado,
elegantee longo.R$366,20.

Provei e indico

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Novidades

Santé!Abela IlhadaMadeira,
localizadaa sudoestedePortu-
gal, sul do continente euro-
peu, tal como Açores, é uma
unidade autônoma portugue-
sa.Oprincipal centrourbanoé
acapitalFunchal.Oaeroporto,
obra de magnitude, é atração
turística.Compreendeumapis-
ta sustentada por pilares com
cerca de 60 metros de altura,
alguns deles submersos no
mar a uma profundidade de
mais de 60metros. A Ilha tem
60Kmdecomprimentopor23
Km de largura, montanhosa,
tem solos vulcânicos, profun-
dos vales incrustados entre os
picos mais altos e falésias, em
meioàfloresta,consideradape-
laUnesco comoPatrimônioda
Humanidade.
Cidades impactantes como

Câmara dos Lobos, que abraça
uma vila de pescadores, possui
vários pontos turísticos dignos
de visita. É na Câmara dos Lo-
bosqueseprovaafamosaespe-
tada madeirense, um churras-
co feito no espeto de pau de
louro,hummm!

NoCaboGirão, segundope-
nhasco mais alto do mundo,
uma plataforma transparente
proporciona ao turista um vi-
sual inesquecível da região.
Ainda, PortoMoniz, com suas
piscinas naturais, São Vicen-
te, Paul do Mar e Pico do
Arieiro são locais de grande
fluxo turístico.As famosasbor-
dadeiras da Ilha da Madeira
estão também aqui emSantos
dominandoesse trabalhoarte-
sanal, visto que acolhemos
uma das maiores comunida-
desmadeirense.
Os vinhos da Madeira são

diferentes e muito elegantes.
São fortificados (recebem adi-
ção de aguardente vínica após
a fermentação) e pertencem à
categoria dos generosos, devi-
do à sua graduação alcoólica,
nunca menor que 17˚GL. Tais
vinhos eram conhecidos como
vinhos torna-viagem. Os na-
vios em viagem para a Índia
passavam pela Ilha da Madei-
ra. O vinho era embarcado e
seguia para o Oriente, e, como
nem todo vinho era vendido,

uma parte voltava para a Ilha.
Observou-sequeesse vinho re-
tornavamelhordoque ia.Con-
cluiu-sequeoclimaquentepe-
lo qual era submetido nas via-
gens o beneficiava comumen-
velhecimentosuave.
Hoje o Madeira é um vinho

fortificado e deliberadamente
amadurecido e envelhecido no
processodeestufagem.Literal-
mente, cozido! Para acelerar a
oxidação utilizam-se serpenti-
nas de água quente (45˚C a
50˚C) ao redordos tonéis, hoje

deaço inox,por tempomínimo
de 3 meses. São comercializa-
dos depois de 12 meses após a
estufagem.
Há também o amadureci-

mento em canteiros, onde os
grandes vinhos Madeira, após
a fortificação, permanecem
nos cascos por 36 meses no
mínimo, sob o sol ou em gal-
põesnosótão, recebendocalor.
Aliás, método semelhante ao
vinho fortificado francês
Banyuls, sendo que este é colo-
cado ao sol em garrafões de
vidro, conhecidos como bom-
bonas. As uvas utilizadas são a
Tinta Negra Mole para vinhos
básicos e as brancas designa-
das nobres pelo Instituto do
Vinho da Madeira: Sercial e
Verdelho, que produzem vi-
nhos mais secos e a Malvasia-
CândidaouMalmseyeBoal ou
Bualparaosmaisdoces.
A Decanter Santos promo-

veujantarharmonizadocomos
vinhos da Madeira Cossart-
Gordon, em que João Ghira,
ExportManager,conduziuade-
gustação.Atéapróximataça.

DAREDAÇÃO

Na semana passada, nove alu-
nos da Gastronomia da Uni-
monteatenderamaumdesafio
e, juntamente, com proprietá-
rios de quiosques da orla de
santos, desenvolveram pratos
mais saudáveis para entrarem
nosmenusestabelecimentos.
Eles tinhamdeser criativose

levar em conta alimentos pou-
cogordurosos,nutritivos,eque
se enquadrassem nos cardá-
pios dos quiosques participan-
tes. A apresentação dos pratos
e o tamanho das porções tam-
bém foram avaliados por um
júri formado por especialistas.
O vencedor será anunciado na
próxima semana e oBoaMesa
irápublicarareceitaescolhida.
Entre as sugestões fez suces-

soohambúrguer feitocomcas-
ca de banana preparado pelo
alunono quiosque do romildo,
um dos mais antigos da Cida-
de, com 33 anos de atividade.
Aliás,Romildo foiumdosmais
empolgados coma inciativa da
Unimonte em parceria com a
PrefeituradeSantos.

Ele escutou a ideia do aluno
Adriani e foi ajudá-lo a desen-
vover a melhor receita. Aliás,
Romildo, apesar de ter um su-
cesso consolidado e ser uma
referência em lanches na
praia, continua inovando e
acompanhando as tendências.
Umdosexemploséqueele tem

emseu quiosqueduas fritadei-
ras sem óleo, aquelas que têm
feitosucessoemmuitascasas.
“Procuramos oferecer op-

ções.Sehápessoasembuscade
uma alimentação mais saudá-
vel, nós atendemos. Na minha
casa uso essa fritadeira e com-
prei também para os quios-

ques”. O cliente pode escolher
sequerabatatafritanométodo
convencionalousemgordura.
No lanche criado pelo estu-

dante, a batata é feita na Air
Fryer e é ainda temperada com
alecrimesalgrosso.Ohambúr-
guer feito com casca de banana
temaindapimentãoetemperos

comoalhoecebolapara sabori-
zar e agregar nutrientes. Ele
vem no pão integral com um
molho de maionese light e sal-
da.JáestáàvendaporR$20.
Os outros pratos também

estão sendo comercializados:
Shawarma de Frango (quios-
que Oasis); Espetinho de Ca-

marão (Pankeka); Ceviche
(Waldemar); Hambúrguer
de Maminha Especial (Fu-
re);LombinhoSupremo(Fa-
rol); Salada Especial (Wil-
mar);PanquecaSantista (Jo-
hnny’s);WrappdePeixe(Ed-
son)eHambúrguerdeCasca
deBanana (Romildo).

Feira. Pelaprimeira
vez, amanhã,das9hàs
13h, aFeiradeOrgânicos
daSecretariadeMeio
AmbientedeSantos será
realizadanoOrquidário
Municipal (Praça
Washington, s/nº, José
Menino).No local, haverá
vendadeprodutos
orgânicosdiretamente
feitapelospequenos
agricultoresdoAltoTietê e
doValedoRibeira.
Hortifrutis como
morangos,alface, couve-manteiga, alho-poró
e tomates serãocomercializados juntamentecombolos,
pães, cereais eaté cosméticose roupas, queseguemas
exigênciaspara tero certificadodeorgânicos.Haveráainda
atividadesculturais ede lazer.Umbompasseioparaoprimeiro
sábadodaprimavera.

Gotas. Inspiradano
conceitodeartemoderna
docafé, aNescaféDolce
GustoDrop temumdesign
que remeteaomovimento
deumagota, queapós se
chocar comumasuperfície
líquida, emergeemuma
formasinuosaedelicada.
Omodeloéoprimeiro com
tecnologia 100%touch
screen.O lançamento tem
luzes circulares deLEDque
seacendemao toquepara
anunciarqueabebidaestá
empreparação.Onovomodelo tem
preçosugeridodeR$999, eestádisponível no site
www.nescafe-dolcegusto.com.br. Ele faz 21bebidasquentese frias.
Entreasopções, estão sabores àbasede leite, baunilhaecaramelo,
achocolatados, chás, cappuccinos comespumaeespressos.

IRANDYRIBAS

>>29/9. Osmelhores vinhosdo
ChileeArgentina (Hannover),
noLaticíniosMarcelo, 20h30.
Tel.: 32341861.

>>29/9. VinhosdaPatagonia,
BodegasDel FinDelMundo,
naAdegaSantista, 20h.
Tel.: 3224-4449.

lha daMadeira, do turismoaos vinhos

TODOSOSVINHOSSÃOAMADURECIDOSPELOPROCESSODECANTEIROSESÃO IMPORTADOSPELADECANTER

Adriani e Romildo desenvolveram juntos o hambúrquer feito com casca de banana

Comidinha saudável combina compraia
Alunos da Unimonte criaram as receitas, que já estão sendo vendidas em vários quiosques da orla de Santos e têm feito sucesso

O aluno Rafael criou uma panqueca com os ingredientes da meca santista para o Johny’s

Agenda
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