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DAREDAÇÃO

Amodadascarnesassadas len-
tamente em fogo indireto da
lenhachegaaSantos.
O chef churrasqueiro Jeffer-

son Taboada inaugura no pró-
ximodomingoaPit Smokerdo
BandoleiroBBQ,umnovocon-
ceitoqueprometetrazeràCida-
de o modo de asar dos norte-

americanos.
O lançamento acontece du-

rante o festival Shipyard Sum-
mer, no pub Mucha Breja
(Rua Enguaguacu, 68, Ponta

daPraia, Santos), das 12 às 18
horas. Os ingressos custam
R$ 50 e podem ser compra-
dos antecipadamente no lo-
calouno link:www.eventbri-
te.com.br/e/bandolero-shi-
pyard-summer-festival-ti-
ckets-29307424295
O convite dá direito a um

lanche Bandolero BBQ, um
Pint (500ml) de chope Shi-
pyard Island Time (EUA) ou
Sea Dog Blueberry (EUA) e
umDouble Chope de Lager e
Weiss(trigo)daBurgman.
Os participantes poderão

escolher um entre os seguin-
tes pratos do Bandoleiro
BBQ: BabyBackRibs (coste-
lasuínadefumadacombarbe-
cue), Brisket (sanduíche de
peito bovino desfiado defu-
madoeassadopor10horas)e
Pulled Pork (sanduíche de
carne de porco desfiada com
molhocoleslaw).

DRYRUB

Umadasdiferenças do chur-
rascoàmodanorte-america-
na é o tempero. Nos Estados
Unidos, é usado o dry rub.
Trata-se de um mix de tem-
peros secos, que geralmente
leva açúcarmascavo, sal, pá-
prica doce e picante, cebola
empó,alhoempóepimenta.
Ele serve para dar sabor à
carne de boi e de porco. De
modo geral, não há necessi-
dadede temperar o alimento
com antecedência, mas isso
depende da carne e do chur-
rasqueiro. O dry rub confere
muito sabor. Aliado à
defumação lenta do Pit
Smoker (churrasqueira com
câmara à lenha) deixa a car-
ne soltando do osso e muito
suculenta.

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Santé! Piccini é uma cantina
familiar, iniciada em 1882 e
que ao longo de quatro gera-
ções trabalha conhecimento e
paixãopelovinho.
A famíliapossui as seguintes

propriedades na Itália: Fatto-
riadiValiano,umaprestigiada
região de Chianti Classico, na
comunadeCastelnuovoBerar-
denga.CultivamCabernetSau-
vignon, Sangiovese, Cabernet
Franc, Merlot e Chardonnay;
Tenuta Moraia na região da
Maremma, Toscana Costeira.
CultivamSangiovese,Vermen-
tino, Cabernet Sauvignon,
Syrah, Alicante e Chardonnay.
AquinaTenutaMoraiaaPicci-
ni produz vinhos Supertosca-
nos, que pra quem não conhe-
ce,sãovinhosquepodemterna
suacomposiçãoalémdaautóc-
tone toscana Sangiovese, uvas
internacionais como a Caber-
net,Merloteetc.;VillaalCortie
em Montalcino, onde produ-
zemoBrunello diMontalcino;
Regio Cantina, Basilicata, re-

gião especializadanaprodução
deAglianicodelVulture,noco-
raçãodeChiantiClassico;eain-
da Torre di Mora, Etna na Si-
cília, de solos vulcânicos onde
cultivam Nerello Mascalese e
NerelloCappuccio.
ATenutePiccini elabora tin-

tosebrancosdemuitatipicida-
de, combinando as mais mo-
dernas técnicas de vinificação
com toda a tradição das práti-
cas regionais. Sua receita ga-
rantiu um enorme sucesso, fa-
zendo com que Piccini se tor-
nasse o segundo maior produ-
tordaToscana,atrásapenasda
família Antinori. Toda sua ga-
ma de vinhos sempre premia-
da mundialmente apresenta
uma ótima relação custo/pra-
zer.OsChianti,grandeespecia-
lidade da Piccini, são bastante
saborosos, com boa fruta e um
estilo perfeito para acompa-
nhar comida. Os inovadores
Memoro são elaborados com
uvas de 4 regiões diferentes da
Itália, combinandoasqualida-

des dos terroirs de cada canto
do país da bota. Os outros tin-
tos e brancos regionais são óti-
mos exemplos das respectivas
denominações, sempre ma-
cios e agradáveis, comum ine-
gável acento italiano e uma
qualidade impressionante pa-
rasuacategoria.
A Tenute Piccini está enrai-

zada em terras toscanas de al-
ma tradicional que representa
seu dinamismo inovador e é
hoje um dos principais produ-
tores na Toscana e os vinhos
são distribuídos em 75 países
detodoomundo.
ProveiváriosrótulosdaPicci-

ni mas fiquei muito surpresa
como lançamentoda linhaVI-
TO com excelente qualidade e
custo abaixo de R$ 50,00.
Acompanhe minhas impres-
sões. No Brasil a Piccini é
trazida pela Vinci Vinhos
(www.vinci.com.br).Atéapró-
ximataça!
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Pit smoker, amoda
do carnedefumada
chegaaSantos
Churrasco assado lentamente promete ser a nova sensação

VitoChardonnay 2015,
Toscana, IT
Cor:palhabrilhante.

Nariz: frutas tropicais enotas

florais.

Boca: seco, frutado, levee

refrescante 12,5ºGL.

R$46,69

VitoSyrahRosé2015,
Toscana, IT
Cor: cereja claro brilhante.

Nariz: frutas vermelhas.

Boca: seco, acidez, taninos e

álcool 12ºGLequilibrados,

saboroso.

R$46,69

VitoCabernet Sauvignon2015,
Toscana, IT
Cor: rubi pouco intensoe

brilhante.

Nariz: frutas vermelhas,pimenta.

Boca: seco, taninosmacios, lotado

de fruta, 13ºGL, persistente.

R$46,69

Éumaespéciedechurrasqueira comumfornoacopladoaumacâmara
abastecidaà lenha,naqualas carnessãoassadas lentamente, semfogo
diretoecomtoquedefumaça.Esta,do chefTaboada, foi feita sob
medida, inspiradoemmodelosusadosnoTexas.Às carneséadicionado
ummixde temperossecos (dry rub) antesdeassarentre 100˚Ce120˚C.

Piccini, surpreendenaqualidadeenopreço

Pit smoker

Pulled Pork, sanduíche de carne de porco defumada e cozida lentamente na PitSmoker, e o prato com baby back ribs (costela suína defumada) estão entre as opções
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Provei e indico

Orgânicos
Guabiroba,palmitopupunha,
mandioca, acelgachinesa,
mandioquinha,mostardaroxa,
repolhoroxo, alhoporó, ervadoce
eminirepolho japonês. Essese
outroshortifrútis vocêencontra
nestedomingo,das9hàs 13h,na
FeiradeOrgânicosdoGonzaga
(EscolaLeonorMendesdeBarros,
naPçaFernandesPacheco, s/nº).
RealizadapelaSecretariadeMeio
Ambiente (Semam),a feira
ofereceaindamaisde60opções
deprodutos, tais comosalde
ervas, cereais, farinhas, geleias,
mel, sucos ecosméticos
orgânicos.Há, também,oEspaço
Gastronomia,paraumcaféda
manhãaoar livre comchás, cafés,
bolos, tortas, sucos esalgados.
Depoisdessa,apróximaFeirade
OrgânicosdaSemamésábado
(26/11),noRebouças (Praça

Engenheiro JoséRebouças, s/n,
das9às 13h), emcomemoração
aos44anosde fundaçãodo
complexodaPontadaPraia.

Cereser

ASidraCereser lançoua
promoçãoCelebre seusSonhos,
quevai sortearumJeepRenegade
zeroquilômetro.Aação
distribuiráaindadez
smartphonesemil baldesdegelo
exclusivosemsorteios semanais.
Paraparticipar, épreciso
adquirirumadas sidrasda linha
Ceresere cadastrarosdados
pessoaisedocomprovantede
compranohotsitedapromoção.

BlackFriday

AFornodeMinasparticipada

BlackFriday com50%de
descontona linhadeprodutos,
excetopãodequeijo.Parao
consumidor final, apromoçãoé
válidaparaas compras realizadas
noúltimo fimdesemanade
novembro,de25a27/11.

BlackWeek

AKopenhagenescolheua linha
MilDelícias, osAlfajoreseos
Tabletesparaparticiparda
promoçãodaBlackWeek, quevai
deamanhãatédia27destemês.
Os itenspromocionaispoderão
seradquiridosnas lojas físicase
nosite loja.kopenhagen.com.br.
A linhaMilDelícias estarácom
25%dedescontonacategoria, a
partirde200g.OsAlfajoresnos
saboresdocede leiteeganache
tambémfarãopartedapromoção
eestarãocom20%dedesconto

nacomprado segundoprodutoda
mesmacategoria, damesma
gramaturaedemesmopreço.Os
Tabletes terão20%dedesconto
nacomprado segundoprodutoda
mesmacategoria, valendoparaos
Tabletesde90e100g.

Pullman
Paracelebraras festasde fimde
ano,aPullman lançouseus
tradicionaispanettones:Uvas
PassaseFrutaseGotasde
Chocolate.Osprodutospassam
porumprocessode fermentação
100%natural.Aproduçãoé feita
apartirdamassamadre,
fermentonatural queé cultivado,
alimentadoeconservadodurante
todooano, paraassegurara
maciezeosabor característicos.
Osprodutospodemser
encontradosnaversãode500ge
compreçoapartirdeR$14,89.
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