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A Hipervinho, marketpla-
ce especializado 100% em
vinhos, aponta tendência
de apreciação dos brasilei-
ros pelo consumo de vinho
rosé.Nosúltimos10anos, a
bebidavemsepopularizan-
do e durante os primeiros
meses do verão de 2021,
acabou ganhando ainda
mais visibilidade, pois se
tornou o queridinho das
mulheres com idade entre
25e45anos,principalmen-
te por conta de sua paleta
decoresquecontribuempa-
raaproduçãodebelas fotos
instagramáveis.
Dados de mercado apon-

tam que no último ano
(2020),opaísregistrourecor-
denoconsumodevinhos.En-
tre janeiro e setembro, amé-
dia de crescimento no volu-
me comercializado foi de
37%, o equivalente a 2,78 li-
trosparacadahabitantecom
idadeacimade18anos.Des-
sevalor,osvinhosrosésrepre-
sentam7%do total; compa-
radas às vendas apenas dos
rosés,aaltaéde35%emrela-
çãoaoanoanterior.
SegundooCEOdaHiper-

vinho,AndréMaciente-ho-
je,asvariaçõesdecoloração
dos vinhos rosé têm contri-
buído para o aumento do

consumo da bebida entre
os brasileiros. "Com a ofer-
ta de novos rótulos, textu-
ras, harmonias, design das
garrafas e uma paleta de
cores que contribuem para
ótimas fotos instagra-
máveis, o Rosé tem sido a
opção de escolha demuitos
famosos e influenciadores,
o que acaba despertando

também o interesse do pú-
blico final", destaca o espe-
cialista que acompanha a
evoluçãodesta categoria de
bebidasdestede2017.
A maioria dos vinhos

rosésé leve, frescoedecom-
binação versátil, por isso,
acaba se tornandoumaop-
çãocoringaparaváriasoca-
siões, No Brasil, o consu-

mo de rosés importados
quase triplicou nos últi-
mos cinco anos e segundo
a Ideal Consulting, de
2014 até 2018, o volume
de rosados trazido para o
país saltou de 150mil cai-
xas paramais 568mil cai-
xas, totalizando um au-
mento de 278%, sendo
40%somenteem2018.

Santé! Ainda no mês internacional
dasmulheres foco duas representan-
tes empreendedoras e consagradas
nomundo do vinho. Fabiana Bracco e
Susana Balbo, aliás a argentina Susa-
na já foi destaque emmatérias desta
coluna, honrosamente. Que satisfa-
ção saber de suas performances num
mundo antes tãomasculino, como foi
omundo do vinho! Sim, foi, no passa-
do, porque hoje a mulher ocupa to-
dos os espaços e se sobressai. Não
existe mais lugar onde a mulher não
esteja, por que lugar de mulher é
onde ela quiser estar!
Fabiana Bracco da Bracco BoscaWi-

nery, no Uruguai, está à frente da
vinícola que traz onomeda sua família
italiana vinda do Piemonte. Fundada
em2005ecomvinhedosprodutivoshá
5 gerações, a Bracco Bosca vem se
destacando a cada safra, com vinhos
premiados mundialmente. Ombú é
uma árvore nativa uruguaia que na
língua pampa significa sombra, daí o

nome escolhido para estampar as eti-
quetas dos vinhos. A linha é composta
de: Gran Ombú Cabernet Franc, Ombú
Tannat Reserva, Ombú Reserva Petit
Verdot, Ombú Tannat Classico, Ombú
Blend, Ombú Sauvignon Blanc, Ombú
MoscateleOmbúUgniBlanc.
A Fabi, como a chamamos, é uma

pessoamuito lindaealegre, e fazques-
tão de dizer que não é enóloga de
formação,mastemovinhoemsuavida
desde criança e conhece dométier por
vivenciá-lo. Eu provei e aprovei todos
os rótulos, são realmente grandes vi-
nhoscomtodaaexpressãodasvarieda-
deseterroirdoUruguai.
Susana Balbo, foi a primeira

enóloga da Argentina e ao longo de
quase 40 anos de carreira, atuou em
diversas bodegas, prestou consulto-
riase foi presidentedaWinesofArgen-
tina(WOFA)por3mandatos.
Em1999SusanaBalbodecidiu reali-

zar seu sonho iniciando a construção
da Susana Balbo Wines, denominada

DominioDelPlata,nocoraçãodeLuján
de Cuyo, Mendoza. Hoje seus filhos
fazem parte da equipe que mantém
altospadrõesdequalidadecomosegu-
rança alimentar, sustentabilidade e
responsabilidadesocial corporativa.
Susana Balbo Wines é reconhecida

mundialmente e elabora quatro li-
nhas diferentes de vinhos: Crios, Sig-
nature, Nosotros e BemMarco, todos
indubitavelmente elaborados com
primor, extremamente finos e pode-
rosos, tal comoela.
Fabiana e Susana são duas mulhe-

res entre tantas que fazem domundo
do vinho um lugar mais igualitário e
acolhedor.
Acompanhe as minhas indicações

de dois rótulos dessas mulheres divi-
nas, são vinhos que harmonizam per-
feitamente com o almoço de Páscoa
queseaproxima.
Atéapróximataça!
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Com um menu diferencia-
do edestaquepara entradi-
nhascomocroquetasecoxi-
nhas de vários recheios e
massas, oTétéRestaurante
delivery tem também feito
sucessocomseusrisotos.
“Anossapropostaéofere-

cer umproduto de excelên-
cia,dequalidadeeacessível
a todos, no confortode casa
outrabalho”,dizachefSthe-
fanieSucket.
Além dos risotos, há ain-

da sugestões da chef que
variameummenuexecuti-
vo de almoço. “A maioria
dasreceitaséautoral”,
Entreas opções:Croque-

tes demachaca (R$ 14,90,
com dois), de palmito
com gorgonzola (R$
14,90) e papas bravas (R$
19,90). Alémdas coxinhas
variadas como de frango
com catupiri e massa de
milho; carne seca, catupi-
ry e banana-da-terra com
massa de mandioca ou de

costela com brie e massa
de abóbora e vegetariano
de shimeji, creamcheese e
massa de mandioquinha
(R$ 10 aR$ 12 cada).
Entre as saladas, tem a

Teté, com frango grelhado
emolho demostarda emel
(R$ 22,90). Como suges-
tõesdachef,Nhoqueaomo-
lho deparmesão ou ainda a
marmitaquepodesermon-
tada com uma proteína e
três acompanhamentos, a
partirdeR$19,90.

Os risotos de camarão
com abóbora (R$ 34,90)
ou de carne seca (R$
34,90), shitake com abo-
brinha (R$ 34,90) ou de
quinoacomfrango,bróco-
lis e cogumelo (R$ 34,90)
são carro-chefe. Para so-
bremesa,pudins: tradicio-
nal,chocolate, favadebau-
nilhaoupistache(R$12).
Funciona das 12 às 22h

e pedidos pelo WhatsA-
pp 13- 99640-8826 ou
pelo Ifood.

Mulheresdovinho
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Risotos, croquetas e coxinhasde chef
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Pra Começar é o nome de
uma linha de antepastos
artesanais de Santos, que
podem ser pedidos via de-
livery e nasceu durante a
pandemiadepois do suces-
so que as conservas fize-
ram entre os amigos do
proprietário .
Sãoquatroopçõesdispo-

níveis no cardápio, todas
em embalagens de vidro
com 250 gramas. Faz su-
cesso, o antepasto de pi-
menta- biquinho, que é
bem diferente e leva pi-
mentão, azeitonas pretas,
champignon e muito azei-
te.Opreço éR$18,00.
A pimenta-biquinho não

tem ardência, mas dá mui-
to sabor e comos temperos,
se transforma em uma en-

tradinhaperfeita.
Já o antepasto de alho-

poró (com cebolas, azei-
tonas pretas e azeite),
custa R$ 15,00 e tem sa-
bor delicado.
Outras opções são o an-

tepasto de berinjela (R$
13,00), parecido com
umacaponataeodecebo-
lacaramelizada,prepara-
do com shoyo, açúcar
mascavoeazeite, compre-
çodeR$ 15,00.Éperfeito
para ser colocadoemsan-
duíches com hambúr-
guer ou ainda acompa-
nhar carnesgrelhadas.

PEDIDOS

Parapedir, é só ligar: tels.
(13) 98227-9674 ou
98838-5463. A entrega é
feitaemdomicílio.

A paleta de tons de rosa instagramável é outro fator que ajuda nas vendas dos vinhos rosés

SusanaBalboSignatureBrioso 2019,
Agrelo,Mendoza,AR
(15mesesemcarv. francês)
Uva:54%C.Sauv, 18%C. Franc, 22%
Malbec, 6%P.Verdot
Cor: rubi intenso (14,5˚GL)
Nariz:morango, amora, tabaco,
baunilha, chocolate, pimentanegra
Boca: seco, jovem, boaacidez, bom
corpo, taninos sedosos, equilibrado,
persistenteeelegante, podeabrir
agoraoudaqui há 15anos, complexo
R$279,00naAdegaPetit Verdot
(whatsapp: 13997349494)
www.petitverdotvinhos.blogspot.com

BraccoBoscaOmbúMoscatel 2020,
Atlántida,Canelones,UY
Uva:Moscatel deHamburgo
(uva tintaque resulta umblancdenoir)
Cor:amarelopálido com tomróseo
brilhante (13˚GL)
Nariz: floral, rosas, toqueherbáceo,
abacaxi, pera, carambola
Boca: seco, cítrico, acidezvivaz,
corpomédio, longoedelicioso
R$110,00naAdegaPetit Verdot
(whatsapp: 13997349494)
www.petitverdotvinhos.blogspot.com
AmbosdaCantu Importadora:
www.cantuimportadora.com.br

Vinho roséganhamais
adeptosdurante apandemia
A bebida tornou-se a queridinha das mulheres com idade entre 25 e 45 anos

Antepastosdiferentes
para ter nadespensa

ADOBESTOCK

Risotos são carro chefe, mas há ainda menu executivo e entradinhas

A durabilidade é de cerca de 3 meses na geladeira
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