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Santé! O Red Buteco é a mais
nova opção de vinhos brasilei-
ros no mercado. O nome vem
da soma das iniciais dos no-
mesde três jovensempreende-
dores:RafaelSavassi - advoga-
do/Dj, Rodrigo Carvalho - ar-
quiteto/urbanistaeDanielRu-
gani Lage - economista/
sommelier.
Os sócios se uniram objeti-

vando a expansão da cultura
do vinho brasileiro e Daniel,
que é sommelier formado,
destaca que o Red Buteco vai
muito além da já implantada
plataforma de e-commerce,
pois a meta é introduzir e
disseminar essa cultura do
vinho em todo o Brasil, uma
vez que o Red Buteco é tam-
bém uma boutique on line.
Todosos vinhos são comercia-
lizados no site.
Vinhos que não se encon-

tramemsupermercadosemui-
tos deles nem em lojas de vi-
nho. Dos espumantes brut, ex-
tra brut, rosé e demi-sec até os
vinhos finos tinto, branco, rosé
e licoroso mais premiados. E,
ainda, sucos de uva integral e
uva orgânica e cervejas artesa-
naisdeMinasGerais.
Um grande diferencial é o

relacionamento direto com os
produtoresnacionais,normal-
mente pequenos produtores
donosdepropriedades viníco-
las com capacidade limitada
deprodução,porémmuito tra-
dicionais e pioneiros no culti-
vo de uva para vinificação no

Brasil, produtos novos e dife-
renciadosparaomercadocon-
sumidor.
Aprincipal propostadoRed

Buteco é desmistificar e ala-
vancar o vinhonacional brasi-
leiro, quebrando pré-concei-
tos e oferecendo o nosso pro-
dutoaconsumidores, tradicio-
nalmente, acostumados com
produtos importados.
O projeto é ousado, com

adega de mais de 70 rótulos e
um gastrobar super descon-
traído com drinks, comida de
boteco e boa música. Já virou
pointna ruaMouratoCoelho,
1160, Capital. A casa é char-
mosa, de arquitetura arroja-
da emoderna, elaborada com
muito capricho pelos jovens
proprietários.
O grande lance é oferecer

vinhos brasileiros exclusivos,
por preços justos para demo-
cratizaroconsumoeque todos
conheçam rótulos também de
SãoPaulo,MinasGerais,Para-
ná,Pernambuco,alémdos tra-
dicionais do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. Sucesso
totalno coraçãodaVilaMada-
lena! Vivas ao vinho brasileiro
eatéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

PARACONHECERABOUTIQUEON-LINE
ACESSE:HTTP://WWW.REDBUTECO.COM.BR.

Poty EspumanteBrut, São José
dosPinhais, PR (método
Champenoise)
Uva: 70%
Chardonnaye30%
PinotNoir.
Cor:amarelo
brilhante com
perlage finae
persistente.
Nariz: complexo,
frutas cristalizadas e cítricas com
tostadoseamanteigado.
Boca: seco, espumacheiae
cremosa,boaacidez, fruta
madurae torrefação.R$60,00

MaximoBoschi Chardonnay
2008,BentoGonçalves, RS
Uva:Chardonnay
13,5˚GL (carvalho
francês).
Cor:amarelopalha
brilhante.
Nariz:abacaxi
maduro, toquesde
baunilha,mel e
amanteigado.
Boca: seco, elegante, acideze
álcool equilibrados, longevo.
R$75,00

LuizPorto Cabernet Sauvignon
2012, Cordislândia,MG
Uva:Cabernet
Sauvignon
(carvalho francês).
Cor: rubi brilhante
média intensidade.
Nariz: frutas
vermelhase
especiarias,notas
balsânicas.
Boca: seco, elegante, bomcorpo
equilibra 13,5˚GLcomacidez e
taninos redondos, persistente.
R$75,00

DAREDAÇÃO

Apelidado de “o mais doce
realityshowdatelevisãobrasi-
leira”, oBakeOffBrasil -Mão
naMassaestreianovatempo-
radaestemêscomumasantis-
ta entre os participantes. A
ex-publicitária Vivian Nhon-
cance,de25anos, conquistou
uma das 14 vagas no progra-
ma com uma receita de en-
cher os olhos: umnaked cake
de brownie de nutella com
ganache de limão siciliano.
Apaixonada pela confeitaria,
ela largou a carreira na área
decomunicaçãonoanopassa-
do para se dedicar apenas à
culinária.OBoaMesaanteci-
pou o talento dessa santista e
já publicou receitas dela nas
ediçõesdeNatal.
Para ser selecionada pela

produção do programa, Vi-
vian disputou um lugar com
mais de 10 mil confeiteiros
amadores. Agora, ela passará
por desafios técnicos e criati-
vos na cozinha, e terá seu de-
sempenho avaliado pelos ju-
rados Carol Fiorentino e Fa-
brizioFasanoJr.
O primeiro episódio da se-

gunda edição do reality vai ao
ar no próximo dia 21, às
21h30,noSBT.Entre asnovi-
dadesdanovatemporadaestá
a reexibição dos episódios no
Discovery Home & Health,
nasterças-feiras,às20h30.
O número de participantes

também aumentou em rela-
çãoaoúltimoBakeOff: agora
são 14 candidatos. O progra-
ma ganhou mais dois episó-
dios, passando para 15 nesta
temporada.Ao final,oconfei-
teiro vencedor ganhará a pu-
blicaçãodeum livrocomsuas
receitaspelaEditoraOnLine.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Provei e indico

Santista está noBakeOff Brasil
RedButeco, só
vinhosbrasileiros

DAREDAÇÃO

De domingo até 23 de maio,
sempre a partir das 18h, todos
os restaurantes e fast foods do
shopping Pátio Iporanga
disponibilizarão dois pratos
pelo preço de um, dentro do
já tradicional Jantar em Do-
bro.Umaoportunidade de le-
var um amigo ou aquela pes-
soa especial para jantar pela
metade do preço. “O evento já
faz parte do calendário come-
morativo do shopping e é es-
peradíssimo pelos nossos
clientes.Pelo terceiro anocon-
secutivo os restaurantes esco-

lheram as melhores opções
dos seus cardápios para agra-
dar a todos os paladares”, co-
memoraMarcosQuirino,Ge-
rentedoShopping.
A promoção não é válida pa-

radelivery.Bebidasesobreme-
sas são cobradas à parte e os
clientes ainda terão desconto
de50%nasduasprimeirasho-
rasde estacionamento—basta
solicitaraorestauranteoadesi-
vo com o desconto que será
coladonotíquetedoestaciona-
mento. O Shopping Pátio Ipo-
ranga fica na Av. Ana Costa,
465-Gonzaga.

>>CasadasVitaminas
FiléMignonàParmegianaou
LinguadoàDorê.
>>FogodeMinas
EstrogonofedeCarneouFrango
+ArrozBranco+BatataPalha.
>>GrãoEspresso
RavióliVerde comRecheio
MussareladeBúfala.
>>Let'sWok
Wok Integral.Massa+Carne+
Shimeji +Brócolis +MolhoCurry.
>>LilianaPasta&Pizza
Pizzadequalquer saboraté
R$27,90.
>>MassasSantista
NhoqueTradicionalmolhoà
escolher+àParmegianade
Frango.
>>PaulaBistrô
BatataSuíçadeQueijo e
PresuntoouFrango com
Requeijão, ouRisotoFrango
CremosoouAbobrinha com
Parmesão.
>>Pepper7
Porção.Batata Frita com
Calabresa.
>>SantoSabor
Pizza IndividualMarguerita,
PortuguesaouCalabresa.
>>Subway
SanduicheFrangoDefumado
comCreamCheeseYatta Temaki
Salmãocompleto, Skin,
CalifórniaouShimeji

DAREDAÇÃO

O empório Villa Borghese
(Rua Mato Grosso, 320,
Boqueirão e Rua Azevedo So-
dré, Gonzaga) e está apostan-
do nos produtos nacional de
qualidade diferenciada, com
itens gourmets, orgânicos e
únicos, de acordo com o pro-
prietário,CarlosDiniz.
“São produtos brasileiros de

altíssima qualidade, os quais
acabam com omito que o pro-
dutoprecisa ser importadopa-
raserbom”,destacaDiniz.
Ele explica que notou uma

tendência de aumento na pro-
dução noBrasil para atender o
mercadogourmetlocal. “Deve-
mos valorizar e propagar a di-
vulgaçãodessesprodutos”.
Entre as marcas que pode-

rão ser encontradas no empó-
rioestáaViapaxBio.Comsede
em Joinville, a empresa é pio-
neira no cultivo de produtos
orgânicos e produz sucos, ce-
reais, farináceos, geléias, mo-
lho de tomate, achocolatado e
açúcar mascavo (preços de
R$4,93aR$25,63).
Os clientes poderão provar

ossucosdefrutasvermelhasda

Myberries, de Blumenau, nos
sabores Amora, Framboesa e
Mirtilo (preços de R$ 13 a
24,20). Sem adição de sódio,
conservantes, aromatizantes e
aditivos químicos, as bebidas
possuemmaior quantidade de
fruta e mantêm a polpa inte-
gralmente, possuindo um alto
teordefibrasnaturais.
Outra novidade são os mo-

lhos de tomate e antepastos
da paulistana Frentano (de
R$25,17aR$34,36).Osprodu-
tos passampor umprocesso de
conservaçãonatural, que elimi-
na a necessidade de adição de
conservantes.Aindanalinhade
patês e antepastos, outra novi-
dade vem da De Tommaso (de
R$14aR$21).Amarcaéfamo-
saporterpreparoartesanal.
Outro rótulo é o Damooca,

empresa familiar que produz
umadasmelhores casquinhas
de pizza do bairro mais italia-
no de São Paulo, a Mooca

(R$ 7,37 e R$ 9,18, depen-
dendodo sabor).
A linhade iogurte comleite

A e produção sustentável Ati
Latte éoutra quemerece des-
taqueepodesercompradano
empório. São 15 tipos de io-
gurte,nosmaisvariadossabo-
res(R$de2,92aR$11,60).
É possível encontrar ainda

os ketchups damarca carioca
Bazzar, que já foram desta-
que no The New York Times
(deR$12,37aR$31,63).Eles
não têm conservantes e nada
artificial.

REPRODUÇÃOFACEBOOK

Jantar em
Dobro volta
aoPátio
Iporanga
Na compra de uma refeição, ganhe outra

São várias opções de menu, como o estrogonofe de carne ou frango do Fogo de Minas

FOTOSDIVULGAÇÃO

O Boa Mesa sabia do talento dela e publicou receita sua em dezembro

Opções

Produtos nacionaismais valorizados

Massa integral com legumes e carne do Let’s Wok Pizza de vários sabores da tradicional Liliana
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