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DAREDAÇÃO

De27a29de janeiro, acontece
noGuarujá, a quarta edição do
EncontroCozinhaVivaLaMa-
rina, promovido pelo LaMari-
na,restaurantedaMarinasNa-
cionais, à beira do Canal de
Bertioga.Oeventoserárealiza-
docomtendasebaresdistribuí-
dos entre umdos hangares dos
barcos.
O público poderá saborear

as criações dos chefs no salão
climatizado do restaurante, no
quiosque ao lado e no jardim à
beira do canal, de frente para a
SerradoMar.Com loungemu-
sicna trilha sonora, o encontro
terá showdaMonoclub, banda
de folk,deSorocaba ,nodia28,
às19horas.

MENURÚSTICOEVARIADO

Paraofereceraexperiênciagas-
tronômica, Felipe Cruz, chef
decozinhadoLaMarinaeidea-
lizador do evento, convidou os
chefsBernardoCriscuolo, daÀ
TableCharcutaria;CecíliaMe-
neguini, da rede Fly Burgers;
Diego Belda, do Sítio Três Pai-
neiras; Idolo Giusti, do Giusti
Eventos; e Márcio Okumura,
doOkumuraRestauranteeTe-
makeria.
“Chamamos chefs que cozi-

nham com alegria e têm pro-
funda ligação com a qualidade
dos ingredientes.Nossoobjeti-
vo é proporcionar uma
vivência gastronômica demo-
crática, a oportunidade de ex-
perimentarcomidasmaisrústi-
cas, de conhecer um pouco do
espíritodoLaMarina,quevalo-
rizamuitoos ingredientes, ede
desfrutar da natureza privile-
giada em que estamos inseri-
dos”,explicaFelipeCruz.

CHEFS

A ligação do evento coma casa
está justamentenos ingredien-
tes que serão oferecidos no en-
contro e também fazem parte
domenudoLaMarina.Bernar-
do Criscuolo servirá cortes de
charcutaria.DiegoBelda apre-
sentará seu varal de aves assa-
dasemfogodechão.
IdoloGiusti terácarnesdefu-

madas e assará porco e javali.
MárcioOkumuraofereceráco-
mida oriental com toque ha-
vaiano, em poke bowls de pei-
xesmarinados.
CecíliaMeneguini compare-

cerá com seus hambúrgueres
assados na brasa. Felipe Cruz
irá preparar pescados e frutos
domar.
Haverá ainda uma banca

vendendo produtos orgânicos,

cultivados pelos agricultores
do projeto Bico do Piu, de
Taiaçupeba e a barraca da
Rota do Cambuci, mantida
pelo InstitutoAuá, focado na
preservaçãodaMataAtlânti-
ca, com esse fruto apresenta-
do em forma de conservas,
geleias e curtido com cacha-
ça,paradegustaçãoevenda.

COMOCHEGAR

AMarinas Nacionais fica no
km20,5da rodoviaGuarujá/
Bertioga, SP-61, que tam-
bém se chama Estrada Par-
que da Serra do Guararu,
no trecho entre Bertioga e o
Perequê. Pode-se chegar
acessando a estrada a partir
da saída da balsa, que liga
Santos ao Guarujá ou por
Bertioga, acessando a estra-
da Guarujá/Bertioga a par-
tir da balsa que liga a cidade
aoGuarujá.

Santé! Um vinho, um senti-
mento.Umvinhoque remetea
umaviagem,atantas lembran-
ças queridas, tantas emoções.
Abri o Valbuena 5˚, safra de
2005,BodegasYViñedosVega
Sicilia – DORibeira del Duero
(Espanha), no dia 2 de janeiro
de 2017. É ano novo, é tempo
de celebração, tempo de reno-
vação, e também é tempo de
pensarnoquepassouparapla-
nejar o que virá. E esse foi o
vinho que escolhi para o mo-
mento. Trouxe na viagem que
fiz à Espanha em fins de 2011,
com meus pais. Foi uma via-
gemmuito especial pois fomos
visitar uma das minhas filhas,
que lá residia na época. Ah!
Queviagemlinda!
179.428 foi o número de bo-

tellas produzidas deste vinho,
em2005, para ser dividida por
tantos milhões de potenciais
compradoreseexpertsaprecia-
dores do néctar de Baco. Com-
preinoElCorte Inglés emBar-
celona.Parase terumaideiade
valores, eu fiz umapesquisa no
site do El Corte Inglés e um
Valbuena 5˚ 2011 vale hoje,
aproximadamente, 117 euros.
Aqui no Brasil os Vega Sicilia
são trazidos pela Mistral e a
safra 2010, não sai por menos
queR$1.420.IssoporqueoVal-
buena 5˚ é o segundo vinho
depois do Vega Sicilia Unico,
ícone espanhol, que já tive o
privilegio degustar - o preço
destevai lánocéu...
BodegasYViñedosVegaSici-

lia é um dos grandes produto-
res de toda a Espanha, situada
naregiãonorte,RiberadelDue-
ro, que é próxima de Madri e
Bilbao,ao ladodeValladolid.A
propriedade é formada por
1.000hectares,dosquaisapro-
ximadamente250sãodestina-
dosaocultivodevinhas.
A bodega foi fundada em

1864 por Don Eloy Lecanda y
Chaves, que chegou da região
de Bordeaux com Cabernet
Sauvignon, Malbec e Merlot,
plantando-as ao lado da varie-
dade ícone do país, a uva Tinto
Fino ou Tempranillo, nos ári-
dossolosdaregião.
A reputação da vinícola co-

meçou a ser criada a partir de

1903, sob o domínio de Anto-
nio Herrero, conquistando
inúmerosprêmios ecomercia-
lizando também seus vinhos
internacionalmente. A Bode-
ga passou por diversos pro-
prietários e desde 1982 está
em mãos da família Alvarez
comtotal êxito.
A Vega Sicilia adota proces-

sos meticulosos para a produ-
çãodos seus vinhos.Nos vinhe-
dososrendimentos,acolheitae
aseleçãoesmeradadasuvassão
controladosrigorosamente.
Jánaadegaosvinhospassam

por barris de carvalho, antigos
enovos,que,apesardoenvelhe-
cimentoprolongado, comopor
exemplo o vinho Vega Sicília
Unico que estagia por mais de
15 anos, apresentam sabores e
aromas complexos, provando a
excelente qualidade das maté-
rias-primas de Vega Sicilia. O
mais lendárioealmejadovinho
espanhol, o Vega Sicilia Unico,
dispensa apresentações. É um
dosmaiores vinhos domundo,
e omais emblemático daEspa-
nha. Já o Valbuena 5˚ é outro
vinho superlativo, de muita
classe, extremamente comple-
xo,saborosoesedutor.Trata-se
de um exemplar que envelhece
menos tempo em carvalho que
o Unico, sendo lançado cinco
anosapósacolheita.

Continuando minha pauta
eu o abri e o deixei aerar um
tempo na própria taça. Estava
divino. A composicão do Val-
buena 5˚ é em sua maioria
Tempranillo ou Tinto Fino,
mesclados a um pouquinho
deCabernetSauvignoneMer-
lot. Seus aromas me sensibili-
zaram ainda mais, pois um
vinho que estagiou em barri-
cas americanas e francesas e
passoupara a garrafa nas ade-
gas cumprindo umperíodo de
5 anos, com 12 aninhos de
vida, demonstrava ainda pura
jovialidade. Cor rubi violácea
muito intensa, confesso que o
seu halo ainda era de um baby
e um nariz com muita fruta
comoameixas, amoras, cassis,
figos em compota, flores. E
mais, aromas de especiarias,
madeira, chocolate,buttersco-
tche tostados foramsurgindo.
Na boca é indiscutivelmente
de umapersonalidade vibran-
te e elegante. Vinho com ál-
cool de 14,5˚ GL imperceptí-
veis, sabor de fruta com tani-
nosmaduros, firmes emacios.
Desceu como um veludomes-
mo. Redondo, estruturado e
equilibrado, o Valbuena 5˚
2005demonstra todaapotên-
cia do terroir. Realmente, um
grande vinho tem o poder de
transformar uma noite numa
história marcante! Crie vocês
também, queridos leitores,
uma grande ocasião abrindo
um bom vinho. Olé! E até a
próximataça!

MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Viva LaMarina reúne
chefs emGuarujá
Evento será de 27 a 29, com o melhor da gastronomia

z 28/1,às20h, degustação
Tender is theNight comvinhosda
uvaTorrontéseboamúsica com
AlenvoxnaAdegaPetitVerdot.
Informações: 13 3221-6251

z 14/2,das 17h30às21h30,
WineTastingdevinhosbrancose
rosésnoLaticíniosMarcelo.
Informaçõese reservaspelo
tel. 13 32341861

z Dia27. Coquetel comtequila
PatróneginHendrix, criadospor
HeitorMarin, barmandaCasa
Flora,harmonizados com
criaçõesdos chefsFelipeCruz
eBernardoCriscuoloe com
linguiçasartesanais e salmão
defumadodaÀTableCharcutaria,
das 19às22horas,noestilo
loungebar.

z Dias28e29.Cafédamanhã,
comfrutasdaMataAtlântica in
naturaouemsucos, geleiase
conservas.Das9às 11horas,
aR$35porpessoa.Haverá
ainda, tendasebarracas,a
partirdomeio-diaatéas
22horasnosábadoeàs20horas
nodomingo.Ospratos individuais
decadachef terãopreçosa
partirdeR$35.

Programação

Ingredientes: 110gdepalmito pupunhadesfiado; 20gdealgasmarinhas;

100mldevinagredearroz; 1 colher (sopa) deaçúcar; 1/2 colher (sopa) de
sal e 50mldecaldodepeixe.

Preparo:desidrateopalmitopupunha, colocandonosal por 20minutos.

Lavebemeescorraaté sair todoo sal. Acrescenteo restantedos
ingredientese sirva gelado.Rende2porções.

Valbuena 5˚, safra de 2005

DAREDAÇÃO

Você já pensou em dar um
caráter mais regional àquela
saladinha servida nos restau-
rantes japoneses, o sunomo-
no? Pois os chefsDario Costa
e Marcio Okumura pensa-
ram. Eles criaram o sunomo-
no de palmito pupunha, cuja
receita ensinamao lado, Esse
foi um dos pratos servidos no
jantar nipo-caiçara que os
doiscomandaramnoOkumu-
raRestaurante,
Eles prepararam ainda os-

tracomsalsademanga,quin-
teto de sushi (carapau com
gengibre, tainha com limão,
tamboril compestodetaioba,
gunkan de taioba com ovo de
codorna trufada), azul mari-
nho, tempura de siri e pudim
detapiocacomjabuticaba.

PERU

Um novo evento que une
duasgastronomiasestáagen-
dadonoOkumuraRestauran-
te (Rua Rei Alberto I, 187)
para a próxima segunda, com
ochefperuanoChristianBas-
cones e Marcio Okumura.
Eles farão pratos da culinária
Nikkei, mesclando Peru, Ja-
pãoeBrasil.OvaloréR$100.
Informações:97411-2133.

Umvinhoespecialíssimo
Agenda

FOTOSDIVULGAÇÃO

Um dos convidados, Bernardo Criscuolo, trará embutidos artesanais

Felipe Cruz, idealizador do evento, irá preparar frutos do mar

ACERVOPESSOAL

Noites de fusãonoOkumura

Sunomonodepupunha
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