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Chegando aos 15 anos de
existência, a Pizzaria Vene-
za, de Praia Grande, come-
mora seu aniversário priori-
zando a tradição semdeixar
deladoainovação,comsabo-
res exclusivos, como a pizza
Roma(R$80),quelevamo-
lho de tomate, presunto de
parma, queijo brie e geleia
de pimenta da casa. “É uma
denossasmarcas e que leva,
além do amor, os melhores
ingredientes”, orgulha-se a
proprietária da casa, Cléia
Carvalho,de49anos.
O sabor, que entrou no

cardápiohá trêsmeses, já é
umdos carros-chefe da ca-
saetemassinaturadaespo-
sa de Cléia, Marilene San-
tos (a Chef Lelê), que é
tambémsua sócianonegó-

cio. “Quandodecidimos in-
vestirnessenegócio,perce-
bemos que havia uma fal-
ta, no mercado, de produ-
tos especializados”, lem-
braCléia.
Instalada na Rua Vene-

zuela,nobairrodaGuilher-
mina,bempróximoàpraia,
a casa escolhida pelas pau-
listas focaemsaborestradi-
cionais e outros exclusivos,
comoéocasodaRoma.
Destacam-setambém:La

Mantega (R$ 65), que vai
catupiry, couve refogadono
azeite, bacon e alho, raspas
decalabresadefumada,gra-
tinadacomparmesãoeFun-
ghi (R$85), que levamuça-
reladebúfala, shimeji e shi-
takemarinadosemmantei-
ga e shoyu, salpicados com
fatias de alho poró e ceboli-
nhaverdefresca.

A casa tem ainda cinco
opções de pizzas veganas
e uma pegada sustentá-
vel. “Nãoutilizamosplás-
tico. Nossas embalagens
são todas sustentáveis e
possuímos convênios
com cooperativas para
reciclarnosso lixo”, expli-
caCléia.
Até mesmo os menus

são feitos a partir de papel
reciclável. Abre de terça a
domingo, a partir das 18h
e aceita todos os cartões
(inclusivevouchers).
A pizzaria tem, ainda,

umaadegacomvinhosita-
lianos, chilenos, argenti-
nosefranceses,quecombi-
namcomtodos os sabores
domenu.

APIZZARIAFICANARUAVENEZA,208,
GUILHERMINA,EMPRAIAGRANDE,TEL.
3473-9678.

Santé! O Douro ostenta vinhas pecu-
liaresemilenares,cravadasempatama-
res de suas encostas ao longo do rio do
mesmonome,compaisagensreconheci-
das pela Unesco. É uma região de gran-
de destaque mundial por seu vinho do
Porto. Entretanto o Vale do Douro não
era lá de grande notoriedade, dizia-se
que “ficava em algum lugar da Europa
Ocidental”.Seusvinhostintosebrancos
atraíampouca atenção, a exceção do já
afamado Barca Velha. Eis que Jorge
Roquette,JoãoFerreiraÁlvaresRibeiro,
Dirk van der Niepoort, Cristiano Van
ZellereVitoOlazabal, tiverama ideiade
criar o grupo ‘Douro Boys’, boys por
diversão, uma vez que são enólogos
bastanteadultoseexperientes.
Assim nasceu o Douro Boys, com o

objetivo direto de conferir aos vinhos
secos do Douro um reconhecimento à
alturade suaqualidadeeposicioná-los
em pé de igualdade com os vinhos do
Porto. Criado em 2003, o Douro Boys
constituiu-se a partir de cinco quintas
do Douro: a Quinta do Vallado, a Nie-
poort,aQuintadoCrasto,aQuintaVale
D.MariaeaQuintadoValeMeão.
Tomás Roquette, um dos proprietá-

riosdaQuintadoCrastoeprotagonista
da nova geração de enólogos do Vale
doDouro, contaqueemcelebraçãoaos
15 anos do grupo, serão apresentadas
as novas safras de dois vinhos criados
pelos cinco boys: o Douro Boys Red

WineCuvée 2017 e oDouro Boys Vinta-
ge Port 2017. O lançamento da edição
limitadaterávendaúnicanumleilão.
No último leilão, comemorativo aos

10 anos do grupo, a edição Douro Boys
Red Wine Cuvée 2011 teve tiragem de
apenas750garrafas.Onéctar traduzia
a elegância estruturada do Vallado, o
frescor intransigente da Niepoort, a
frutaencantadoradoCrasto, aminera-
lidade aristocrática do Vale Dona Ma-
ria, e o corpo encantador deMeão. Um
vinho que muito possivelmente pode-
ria escrever a história, na medida em

que reunia um potencial ilimitado do
inconfundível caráter Douro. Imagino
o quão maravilhoso estarão os lança-
mentosdassafrasde2017!
Para a elaboração dos novos Douro

Boys Red Wine Cuvée e Douro Boys
Vintage Port, cada enólogo selecionou
suamelhor barrica de vinho tinto e sua
melhor pipa de Porto Vintage, safra
2017. “Foi uma colheita impressionan-
te noDouro. Escolhemoso excepcional
entreoque já tínhamosdemelhorpara
osblendsDouroBoys”, resumeTomás.
E, os interessados em adquirir os

rótulos devem se preparar, pois as
vendas acontecerão exclusivamente
em um leilão, no dia 10 de outubro, no
belíssimo hotel Six Senses Douro Val-
ley, em Portugal. Os lances também
poderão ser feitos por escrito ou por
telefonenodiadoevento.
Peter Mansell, licitador especialista

em vinhos da Christie’s, em Londres,
será o responsável por conduzir o lei-
lão e bater o martelo. Além dos dois
vinhosDouroBoys,serãoleiloadasrari-
dadesdas caves doquinteto, experiên-
cias com os produtores, estadias em

hotéisedegustações.
Indubitavelmente hoje o Vale do

Douro aparece como uma seção in-
dispensável em qualquer carta de
vinhos sofisticada. Informações:
www.douroboys.com
As inscrições para participar do leilão

vãoaté25desetembro.Paraobtertodos
os detalhes é preciso entrar em contato
com aWine&Partners em Portugal pelo
telefone +43 1 369 7990ou pelo e-mail
i.kitzwoegerer@wine-partners.at.
Fantástica oportunidade! Até a

próximataça!
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DouroBoys – leilãodaedição limitada2017

MomentoDivino

AGENDA

O 10˚ Festival Gastronô-
mico de Guarujá termina
amanhã. A programação
de encerramento contará
com a tradicional Corri-
da de Garçons, às 16 ho-
ras, e com apresentações
musicais. O evento, que
já se tornou tradição, ofe-
receavariedadegastronô-
mica de 16 restaurantes,
com pratos da culinária
caiçara, da cozinha japo-
nesa, italiana e alemã.
Nesta edição, o Festival
foi instalado no Boule-
vard do CasaGrandeHo-
tel Resort & Spa (Aveni-
da Miguel Stéfano, 1001,
Enseada).
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Atenção cervejeiros casei-
ros da Baixada Santista. Já
estão rolando as inscrições
paraoConcursoCervejaAr-
tesanal Santista. Até o dia
15 de agosto, os paneleiros
podem se inscrever no site
https://concursocervejaart.
wixsite.com/cerveja.
O concurso é limitado a

100participações e as ins-
crições custam R$ 100.
Cada cervejeiro deve esco-
lher um entre cinco tipos
de cerveja: Ordinary Bit-
ter,BestBitter, StrongBit-
ter, Blonde Ale e Ameri-
can Pale Ale. A receita
deve ser inédita.
Apartirdodia15deagos-

to, quando terminam as
inscrições, o participante
tem até o dia 17 de setem-
bropara levar ouenviar as
amostras para o Sinhores
(Av. Conselheiro Nébias,
365, de segunda a sexta,
das8às17h).
O evento será em duas

etapas: dia 19 e 28 de se-
tembro, O ganhador leva-
rá uma panela elétrica de
5 litros. Além disso, sua
receita será produzida pe-
las cervejarias da Cidade
registradas no MAPA,
que divulgarão o nome e a
receita do vencedor. O se-
gundo e o terceiro coloca-
dosganharãoinsumospa-
raaproduçãodecerveja.
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O Arraial Gastronômico
doProjetoBuscapéaconte-
ce hoje, amanhã e domin-
go,napraiadeBoiçucanga,
em São Sebastião. Seguin-
doa tradição, diversos che-
fsestreladosestarãoprepa-
rando quitutes para serem
comercializadosnolocal.
Todos os pratos elabora-

dospeloschefsestarãoàven-
da por valores que variam
de R$ 5 a R$ 20, enquanto
tradicionais brincadeiras,
como pescaria, argola e bo-
cado palhaço, saemporR$
3.Aarrecadação será rever-
tidapara amanutençãodas
atividades,bemcomodase-

dedoprojetoquecontacom
instalações como cozinha
para até 60 crianças, salas
para aprendizado e prática
de artes marciais, música e
teatro eumaárea ao ar livre
paraatividadescomoyogae
artesplásticas.
Parareforçarseucompro-

misso comacomunidade e,
consequentemente, com o
meioambiente,oeventoes-
se ano será lixo zero: todas
as embalagens serão biode-
gradáveis e canecas reutili-
záveisserãovendidasparao
consumo das bebidas du-
ranteostrêsdiasdefesta.
Entreosdezenasde chefs

estão Eudes Assis (curador

do projeto) Janaína Rue-
da, Lucas Corazza, Dario
Costa, Felipe Cruz, Bel
Coelho,DaniPadalino,Ca-
rol Fiorentino, Mara Sal-
les, Neka Mena Barreto:
Bárbara Guth, Benny No-
vak, Edinho Engel, Greg
Caisley, Luiz Felipe Jaco-
bi,LuizaHoffmann,Rena-
taVanzetto,ThomasTrois-
gros. Haverá ainda cerve-
jasartesanais,vinhos,drin-
queseassadores.

SERVIÇO: ARRAIALGASTRONÔMICO
DOPROJETOBUSCAPÉ
HOJEEAMANHÃ,DAS 19HÀS0H (SEXTAE
SÁBADO)E, DOMINGO,DAS 17HÀS22H.
PRAÇADOPÔRDOSOL –PRAIADE
BOIÇUCANGA –SÃOSEBASTIÃO.
ENTRADAGRÁTIS.

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

>>6/8às20h30.Mistral Importadora -
Jantarharmonizado comapresençade
AlbertoWeisser eGabrielaMascioli,
proprietáriosdaHerdadedeCoelheiros,
Alentejo, PT.No rest. La Tambouille, SP.
R$590 -Reservas (11) 3372-3401.
>>7/8às 16h30.9ªediçãoWinesof
Chile –GrandTasting 2019, noHotel Unique,
SP.Apenasparaprofissionais. Infos.
rspv@ch2a.com.br.
>>7/8às 19h30.Wines of ChileAcademy
nível 1,masterclass sobrevinhos chilenos,
ministradaporArthurPiccolomini de
Azevedo,ABS-SP. Local: ABSLitoral, no
SinHoRes -Av. ConselheiroNébias, 365.
ValorR$50.
>>13/8às 15h30.WinesofArgentina –
TastingExperience2019naCasada
Fazenda,Morumbi, SP. Apenaspara
profissionais.

Tradiçãoe inovaçãonomenudaVeneza
Pizzaria completa 15 anos em Praia Grande, com destaque para a criação de sabores exclusivos e ingredientes diferenciados

Guarujá tem
Festival
Gastrônomico

Concurso vai escolher a
cerveja artesanal santista

Timede chefs estreladosdesce a
serraparaArraial Gastronômico

ALEXSANDERFERRAZ

Para os novos Douro Boys Red Wine Cuvée e Douro Boys Vintage Port, cada enólogo selecionou sua melhor barrica de vinho tinto
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