
Espumante
Valdugaganha
prêmiona Itália
A Casa Valduga, viníco-
la doValedosVinhedos,
ganhou destaque nova-
mente em mais uma
premiação internacio-
nal de vinhos. O grupo
ganhou o prêmio 5 Star
Wines,recebendoaclas-
sificação de 5 estrelas e
conquistando 91 pontos
com o seu RSV Mosca-
tel. O rótulo foi o único
brasileiro a competir
nessa categoria em2016
da Vinitaly, uma das
principais do mundo,
realizadahá50anos.
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COLABORADORA

Junho émês de pipoca, pamo-
nha, quindim, pé-de-moleque,
paçoca, canjica e comidaaper-
der de vista. As festas juninas
homenageiamtrêssantoscató-
licos: São Pedro, Santo Antô-
nio e São Paulo. Mas as gran-
des estrelas das quermesses
sãoosquitutes.
Com base em ingredientes

como milho, batata e amen-
doim, engana-se quem acredi-
taqueafestaétradicionalmen-
tebrasileira.Professoradegas-
tronomiabrasileira daUniver-
sidadeCatólicadeSantos(Uni-
Santos), Jacqueline Baraúna
defende que o cardápio é fruto
deumamisturadeculturas.
“É um conjunto de influên-

cias portuguesas, indígenas,
africanas e regionais do Brasil.
A própria festa, apesar do
cunho católico, envolve uma
misturadepovosecrenças”.
O fato é que embora a festa

tenha nascido na Idade Mé-
dia, ela chegou ao País com os
colonizadores, direto da re-
giãomediterrânea,ondeacon-
tece até hoje. Aqui, ganhou
força na área rural devido a
fortereligiãocatólicaeoconta-
to coma terrapara oagradeci-
mento pelas boas colheitas.
Como vemdo campo, não é de
se estranhar os ingredientes
utilizados.
A batata-doce assada direta-

mente na fogueira é rústica e
típica do costume caipira, con-
forme a professora. Além dis-
so, sedestacamprodutos feitos
a partir da mandioca, como o
bolo de fubá, a pipoca, pamo-
nha,canjica,paçoca,pé-de-mo-
leque,entreoutros.

DOCES

A influência da doçaria portu-
guesa nos quitutes típicos é
marcante, segundo Jacqueli-
ne. O quindim, por exemplo,
seguea tradiçãodosdocespor-
tugueses feitos à base de ovos.
Na “terrinha”, ele era prepara-
do com fundo de amêndoas,
comuns no território europeu.
JánoBrasil,passouaserprepa-
radocomcoco,maistropical.
“Quem criou essa versão fo-

ramasmulheresafricanas,que
ficavamnas cozinhas das casas
grandes”, explica.Osabordoce
dos quitutes é forte também
devido ao costume português,
jáqueoaçúcarajudavanacon-
servaçãodessesalimentos.
Outro exemplo é o amen-

doim.Consumidopelos índios,
ele caiunogostodosportugue-

ses e africanos e passou a fazer
partedacozinhaverdeeamare-
laemiguarias comoapaçoca,o
pé-de-moleque e em bolos.
“Comessamistura, foicriando-
se uma nova cultura culinária,
típicadoBrasil”.

Risotosemassas
Lion fazpromoção
depratoemdobro
O Restaurante Lion (Rua
TolentinoFilgueiras,Gon-
zaga) está comapromoção
prato emdobro.Naquarta
e na quinta, o cliente que
pedirumpratoderisotoou
massaganhaoutro.

ConoSur 1551 Cabernet
Sauvignon2014
Uva:85%
Cabernet
Sauvignon
e15%
Merlot
Cor: rubi
violáceo
média
intensi-
dade
Nariz:
frutas
negrase
vermelhas,
especiarias
Boca: seco, equilibrado com
taninosmacios 12,5˚GL

R$31,90,noLat.Marcelo Import

Provei e indico

Ingredientes: 3gemasdeovos,
150gdemanteiga, 1 e 1/2 xícara
(chá)deaçúcardemerara, 100g
de farinhade rosca semglúten
(ou6colheresde sopa), 1 colher
(sopa)debaunilha, 1/2 xícara
(chá)de leite semlactose, 300g
deamendoimtorradoemoído
sempelee semsal, 3 clarasde
ovosbatidas emneve firme,
1 colher (sopa rasa)de fermento
empóe3paçocas.

Preparo: emumabatedeira,
bataas 3gemas, 150gde
manteigae 1e 1/2 xícara (chá)
deaçúcardemeraraaté
esbranquiçar (cercadedez

minutos).Depois, junte 100g
de farinhade rosca, 1 colher
(sopa)debaunilhae 1/2 xícara
de leite sem lactose.
Acrescente, aospoucos,
300gdeamendoimsempele
esemsal. Emseguida, desligue
abatedeira, junte as
3clarasbatidasemnevee
1 colher rasa (sopa)de fermento
empó.Despejeemuma forma
untadaepolvilhada com
farinhae coloqueparaassar em
fornoa 180˚C, pré-aquecido,
por40minutosouatéassar por
completo.Apósassado,
salpique3paçocasmoídasno
topodobolo.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

No blog (www.atribuna/blogboamesa) tem a receita deste naked cake junino

z GotadeLeite

Atéodia26de junho,dápara
saborearpratosedoces típicos
dadata.Aconteceàs sextase
sábados, sempredas 18h30à
meia-noite, edomingoe feriados,
das 18h30às 22horas.Aentrada
custaR$3. Criançasdeaté 10
anose idososacimade60anos
nãopagam.
ENDEREÇO:AVENIDACONSELHEIRONÉBIAS,
388, ENCRUZILHADA, SANTOS.

z IgrejaSantoAntôniodoEmbaré

Cardápio temcachorroquente,
pastel, churrasco, sanduíche tipo
“mexicano”, caldoverde, canjica,
doces típicos, vinhoquentee
quentão.Festasegueatéo
próximodia 16,de sexta-feira
adomingo,das 19e23horas.
Entradagratuita.
ENDEREÇO:RUAPADREVISCONTI, NÚMEROS6E
8,EMSANTOS.

z TeatroMunicipaldeSantos

Nosdias 17e 18de junho,o
teatro recebequermessecom
comidas típicas eapresentações
dequadrilhas coreografias
pelaequipedebalé.
ENDEREÇO:AVENIDASENADORPINHEIRO
MACHADO,48, VILAMATHIAS, SANTOS.

Leitura
Rápida
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Santé! Há mais de dez anos
conheci os vinhos da chilena
Viña Cono Sur e logo me im-
pressionei. Um vinho de custo
e qualidade excelentes e que
começaraasedestacarnomer-
cadobrasileiro.E,recentemen-
te pude provar e aprovar as
novassafrasdessesvinhosmar-
cantes no evento Casa Aberta
da La Pastina, sua importado-
raatualnoBrasil.
Subsidiária da gigante Con-

chaYToro, aViñaConoSur foi
fundadaem1993visandoapro-
dução de vinhos premium, ex-
pressivos e inovadores, oriun-
dos do Cone Sul da América,

daí seu nome. Amarca da em-
presa é a sustentabilidade e a
preservação do meio ambien-
te, conferindo-lhe prêmios por
ser ecologicamente correta,
uma das mais “verdes” do pla-
neta. Evolução, dinamismo e
alta tecnologia sãomescladosa
métodos tradicionais de
vinificaçãocriandovinhosmar-
cantes e arrojados provenien-
tesdaterramaisaosuldomun-
do. Apesar de ser sediada no
Vale de Colchágua possui vi-
nhedos nos vales mais presti-
giados, desdeLimari, no extre-
monorte, até Bio Bio no extre-
mosulchileno.

AConoSur temsedestacado
no cenário vitivinícola como
uma das maiores produtoras
dePinotNoir domundo.Além
do mais a sua linha de vinhos
Bicicleta já é um ícone mun-
dial.Tantoque irápatrocinaro
Tour De France 2016, o maior
evento ciclístico domundo. Cá
entre nós, a contra gosto dos
produtores franceses, que não
pensaramno assunto, admita-
mos uma notável jogada de
marketing do vinho da bicicle-
ta,dequalidade.
Entrebrancos, tintoseespu-

mantes da Bicicleta a Cono
Sur produz tambémas linhas:
20 Barrels Limited Edition,
Single Vineyard, Reserva Es-
pecial, Organic, além do Pre-
mium Silencio 2011 Cabernet
Sauvignon, eleito o melhor
TintodoChilenoGuiaDescor-
chados 2016 e ainda o afama-
do Super Premium Ocio, o
bestPinotNoir (onomeépara
lembrar que merecemos um
grande vinho para desfrutar
nosso descanso). Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Riesling,
Gewürztraminer, Pinot Noir,
Merlot, Carménère, Malbec,
Syrah e Cabernet Sauvignon
são as uvas que perfazem o
portfólio da Cono Sur, que
tem como lema criar apenas
vinhos de qualidade, sem a
preocupação de tradições de
famílias produtoras ou garra-
fasempoeiradas.
“No family trees, no dusty

bottles, justqualitywine”
Atéapróximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

É tempodequermesses e
todosos seus quitutes juninos
A festa, que tem várias influências, é uma das principais do País e aguardada por todos

Mais informações na Importadora La Pastina http://www.lapastina.com.br

ConoSurBicicleta PinotNoir
2014
Uva:Pinot
Noir (50%
dovinho
em
carvalho)
Cor: rubi
brilhante
média
intensidade
Nariz: show
de frutas
vermelhas
14˚GL
Boca: seco,
equilibrado, taninos
macioseboaacideze
persistência

R$52,90,noLat.Marcelo Import

Bolo junino funcional

ALEXSANDERFERRAZ

ConoSurRecerva Especial Syrah
2013
Uva:97%
Syrahe3%C.
Sauvignon
Cor: rubi
intenso,
14˚GL (12
meses
carvalho)
Nariz:
frutas
negras,
chocolate,
caramelo,
cafée toque
floral
Boca:aromasemboca, seco,
volumoso, taninos aveludados

R$84,90, noLat.Marcelo Import

ConoSurReservaEspecial Pinot
Noir 2014
Uva:Pinot
Noir
14,2˚GL
(11meses
carvalho)
Cor: rubi
brilhante
intenso
Nariz:
cerejae
framboesa
Boca: seco,
redondo,
delicado
combomcorpoe longo

R$84,90, noLat.Marcelo Import

Histórico

DIVULGAÇÃO

ViñaConoSur, ecologicamente correta

Quermeses

Dançaremvoltada fogueira,
comerpratosàbasedemilho,
amendoim,batataeusar
roupascoloridas.
Emborasejam ligados
diretamenteàculturacaipira
brasileira, eles remontamà
tradiçãodos rituaisde
fertilidade.
Povosmediterrâneos invocavam
afertilidadeparaestimularo
crescimentodavegetação,
promovera farturanascolheitas
e trazer chuvas.
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