
Cambucuéa
pedidanoAlcide’s

O Alcide's Restaurante
(Av. Don Pedro lº, 398,
Praia da Enseada, Gua-
rujá) tem uma sugestão
especial para o Dia das
Mães: filé de cambucu
grelhado com cobertura
de camarões rosa mé-
dios, cozidos no vapor.
com legumes cozidos
(R$155,para3pessoas).
Reservas:3387-6323.
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SVfazFestival
Gastronômico

Vinte restaurantes e quio-
sues vicentinos partici-
pam de amanhã até dia 31
do III Festival Gastronô-
mico de São Vicente. To-
dos terão um prato com
preçodeR$44,90.Oobje-
tivo da iniciativa da Secre-
taria de Turismo é valori-
zar a culinária local, movi-
mentar o comércio e pro-
moverentretenimento.

Novacachaça
buscaa tradição

Umanovaopçãode cacha-
ça artesanal premium é a
Saliníssima (preço entre
R$20 eR$30), novamar-
ca da Natique, que fabrica
também as consagradas
Santo Grau e Espírito de
Minas.Paravalorizaracul-
tura cachaceira, a bebida
quer agradar a paladares
que buscam simplicidade,
rusticidadeetradição.

Provei e indico

BouzaAlbariño 2015
Uva:Albariño 13,5˚GL
Cor:palhabrilhante com
esverdeados
Nariz: floral, limão,pera,
damascoe toqueamanteigado
Boca: seco, frutado, saboroso,
estruturae corpoequilibrados,
podeser guardadopor5 anos
R$ 159,60

Santé! Localizada a apenas
poucosquilômetrosdeMonte-
vidéu, a Bouza Bodega Bouti-
que é destino certo para quem
gosta de desfrutar de bons vi-
nhos aliados à boa gastrono-
mia. Lá, além de encontrar a
fusão desses dois prazeres da
vida,nós enófilos, aindapode-
mos realizar uma visita guia-
da pelas vinhas e pela bodega
que cativa a todos com a sua
construção singular inspirada
nos chateaus franceses, além
do museu de automóveis e
motos antigas, que preserva
raridades!
Destaco a beleza do lugar,

com uma paisagem bucólica.
Vale a pena tomar uma taça
desfrutando a vista no lounge
em frente ao restaurante. E
com sorte você verá transitar
soltos por lá pavões azuis, que
dãoaindamaischarmeàvisita.
No restaurante, o serviço é

perfeito enesta épocadevindi-

ma, o local fica emoldurado
por lindos cachos deuvasmos-
catel,naparteexterna,umpra-
zeraoalcancedasmãos.
A produção é em pequena

escala, cadaparceladevinhedo
é cultivada e vinificada separa-
damente, extraindo a máxima
expressão do terroir resultan-
do alto padrão em seus vinhos.
Daí o segredo de rótulos tão
premiadoseaclamados.Oúlti-
mo foi o prêmio do Guia Des-
corchados 2016, que conside-
rou o Albariño 2015 o melhor
vinho branco doUruguai, com
93pontosem100.
Os brancos Bouza são incrí-

veis!PassandopeloAlbariño,a
empresa é pioneira no cultivo
desta cepa, bem como a Tem-
pranillo(tinta) justamentepor-
que seus proprietários vieram
do norte da Espanha, o Char-
donnay complementa o time
de vinhos de muita expressão.
Sem falar no Cocó, elaborado

em homenagem à matriarca
da família, Socorro López de
Bouza, que adorava misturar
Chardonnay ao Albariño, o
que inspirou a equipe Bouza a
criar o festejado Cocó, com
70% e 30% respectivamente
dessasuvas.Umshow!
Dentre os tintos, vale desta-

car Bouza Tempranillo-Tan-
nat e Bouza Merlot, além do
Merlot B9 Parcela Única, o

Tempranillo B15 Parcela Úni-
ca e obviamente os Tannats
Parcela Única e o afamado
MonteVideEu.
Um novo rótulo, o Pan De

Azúcar Tannat 2013, está en-
tre os melhores tintos no Des-
corchados 2016. Com vinhe-
dos aos pés do monte Pan de
Azúcar, próximo à Punta de
Leste, a nova linha de varietais
tem o branco Riesling e os tin-
tosPinotNoireMerlot.Degus-
tei os novos rótulos elaborados
pelo enólogo Eduardo Boido,
sãovinhospersonais!
Hoje a Bouza exporta para o

Reino Unido, Portugal, Espa-
nha, Alemanha, Bélgica, Fran-
ça, Emirados Árabes, Repúbli-
caCheca,Dubai,China,Austrá-
lia, Estados Unidos, Canadá,
México,ArgentinaeBrasil.
Os vinhos Bouza se distin-

guem por suas cores, aromas e
sabores onde a fruta e carvalho
são elegantemente equilibra-
dos com acidez, álcool e tani-
nospolidos.Vinhoscomaener-
gia doNovoMundo e o refina-
mento do VelhoMundo. Até a
próximataça!
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VitaminaC

“AvitaminaCpresentenas frutaséótimaparaessa
finalidade.Estamosnaépocadagoiaba,queésuper-rica
emvitaminaC,assimcomoas frutas cítricas”, ensinaa
nutricionistaNatháliaGuedes.
Umadicaparaauxiliarnaabsorçãode ferrodas refeições
éofereceruma fruta ricaemvitaminaC logoapósoalmoço
ou jantar. “Seacriança temdificuldadeemaceitar frutas,
vocêpode torná-lasmais atrativas, fazendoumespetinho
defrutasouusandocortadoresdivertidos”, comentaa
ChefedePapinha.

ComplexoB

“O inhameéum
tubérculoquenos
forneceenergia e
émuito ricoem
vitaminasdo
ComplexoB,que
aochegaremno
nosso intestino
fazemasíntese,
ouseja, formação
deoutras
vitaminase
bactérias
benéficas. São
elasque
fortalecema
nossabarreira
intestinal emelhoramosistema imunológico comoum
todo", explicaNatháliaGuedes.
AdicadaChefedePapinhaé fazer chipsassadosde
inhame:“corteo tubérculo emrodelas finas,deixenaágua
geladapor cercade15minutos, sequeeasseemforno
médiocomumpoucodeazeiteatédourar. Tempere com
sal ealecrimesirvano lancheda tardeoucomo
acompanhamentonoalmoço”

Zinco

Alimentos ricos
emzinco
tambémsão
importantíssimos
paraasaúdedas
crianças– ede
adultos–,pois ele
ajudaamantera
imunidadedo
organismocomo
umtodo.Opeixeé
umdosalimentos
ricosemzinco.
Umareceita
simplesegostosa
éassaro filéde
linguado,
pescada, tilápia, salmãoououtrodasuapreferência sobre
umacamade tomate, cobrindoopeixecomfatias finasde
cenoura, cebolaepimentões, limão,azeite, oréganoesal.
Cubracompapel alumíniooupapelmanteigaeasseem
fornomédiopor cercade25minutos. “Acebolaéexcelente
paragripe,principalmenteparaaexpectoração.Esse
peixepodeser servido comumabatatinha cozidae couve
refogada.Éumpratobemcombinadoesaboroso”.

Restaurante da vinícola é emoldurado por lindos vinhedos

BouzaTempranillo-Tannat 2014
Uva:60%Tempranillo e
40%Tannat (8meses emcarvalho)
Cor:púrpura intensoebrilhante
14,5˚GL
Nariz: cereja, ameixa, alcaçuze
chocolatee tostadodabarrica
Boca: seco, encorpado, equilibrado
comboaacidez e taninosmacios,
longo
R$202,00

Comos casos de gripe semulti-
plicando, os cuidados diante
desse surto já estão incorpora-
dos à rotina demuitas pessoas.
Lavar as mãos com água e sa-
bão,usarálcoolgel,evitar locais
com aglomerados e não dividir
objetosdeusopessoal sãoalgu-
masdasformasdeprevenção.A
vacinação também é recomen-
dadapelosórgãosdesaúde.
Uma outra receita para se

reduzir as chances de contrair
adoençaéaingestãodealimen-

tos saudáveis. Frutas, verdu-
ras, legumes e peixes são exce-
lentesaliadosdasproteçõesna-
turaisdoorganismo.
Jornalista especializada em

alimentação infantil, cozinhei-
ra profissional e culinarista,
Nathália Donato, mais conhe-
cida como a Chefe de Papinha,
lembraquereforçara imunida-
de da criança por meio da ali-
mentaçãosaudáveléumaferra-
menta poderosa e acessível.
“Você pode iniciar esse tipo de

cuidado hojemesmo, sempre-
cisar esperar que seu filho fi-
quedoente.Éoquemaisprocu-
ro fazer aqui em casa com a
Gabriela,minhafilha”.
Essa preocupação é embasa-

da pela nutricionista parceira
da Chefe de Papinha, Nathália
Guedes, que aponta a necessi-
dade de um olhar mais atento
para o que servimos no prato
dos pequenos. “Para fortalecer
o sistema imunológico, deve-
mos terumaalimentação sem-

pre bem variada, com todos os
grupos alimentares, pois um
complementa o outro", explica
anutricionista”.
A Chefe de Papinha destaca

que os cuidados convencionais
comahigiene, vacinas e outros
não devem ser descartados,
masalertaque, antesde tudo, é
preciso olhar para o prato do
seufilho.“Oqueeleestácomen-
do, se ele está se hidratando o
suficiente com água, se conso-
me frutas, legumes e verduras

todos os dias, mais de uma
vez por dia. Quando a minha
filhadáosprimeiros sinais de
que pode vir uma gripe, eu
logovouparaacozinhacapri-
charna sopade legumes, cor-
to laranja e outras frutas. Tu-
do para protegê-la damanei-
ramaissimplesdetodas:com
a alimentação”. A dupla de
especialistas lista aqui alguns
alimentos que podem ajudar
a turbinar a imunidade da
criançaedetodaafamília.

DIVULGAÇÃO

Bouza, bodegaboutique

BouzaMonteVideEu2012
Uva:50%Tannat, 25%
Tempranillo, 25%Merlot
Cor: intenso ebrilhante 14˚GL
(12mesesemcarvalho)
Nariz: frutas vermelhasmaduras,
café, coco tostado, baunilhae
canela
Boca: seco,bomcorpo,denso,com
taninosfiníssimos,ótimapersistência.
R$358,80 
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Turbine a alimentação contra agripe
Além das vacinas e dos cuidados com higiene, os alimentos também são importantes aliados na prevenção

Destaque
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