
Rededehamburgueria. Começoua funcionar em
Santosa rededehamburgueriaBlackBeef, queapostano conceito fast
casual e temcomosóciooatorCaioCastro. Aproposta éoferecerprodutos
dequalidadepelodelivery.O cardápio temdezopçõesdiferentesde
burguersartesanaisdecostelabovina, frangoempanadoevegetarianos.
Alémdeumareceitaespecial, a cada trêsmeses, criadaespecialmente
pelo chefda casaeomenuKids.O carro-chefe éoBlackRib (pãobrioche,
burgerartesanalde costelabovina, queijo prato,bacon,maionesede
ervasemolhobarbecue -R$33,00). Paraacompanhar anovidade ficapor
contadaBrie’n fries (batata frita cobertadequeijobrie, crispydebacone
geleiadepimenta –R$21,10). Paraacompanhar,milk shakenos sabores
Oreo,Ovomaltine, NinhoouNutella (R$ 18, cada).Ohoráriode
funcionamentoéde segundaadomingodas 17hàs23h.Delivery: das 17h
às23hpelo iFood. Telefone: (13) 3286-4865)
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DIVULGAÇÃO

Santé!Sevocêédaquelesapreciado-
res de vinhos à procura de rótulos que
acompanhem o desenvolvimento de
um planeta mais saudável, o Alentejo
já oferece novas opções. Através de
um programa inédito e inovador, mui-
tos vinhos do Alentejo agora estam-
pam um selo de sustentabilidade na
garrafa. Trata-se do Programa de Sus-
tentabilidade Vinhos do Alentejo (PS-
VA), lançado em 2015 para apoiar e
estimular melhorias nos setores am-
bientais e sociais, protegendo e valori-
zandosuasvinhaseadegas.
Aregiãoalentejana,alémdeseruma

das mais visitadas, representando um
terço de Portugal, produz vinhos reco-
nhecidos mundialmente. Quem nunca
ouviu falar, por exemplo, doPeraMan-
ca! No Alentejo os vinhos são ricos,
exuberantes, de bom corpo, suculen-
tos e aveludados, e, a partir de agora,
graças a esse programa extraordiná-
rio,serãoreconhecidosaindaporpráti-
cassustentáveisdevitivinicultura.
O programa consiste na aplicação

de técnicas naturais de conservação e
aumento da fertilidade do solo, redu-
ção substancial do uso de pesticidas,
diminuição do uso de produtos quími-
cos, auditorias de energia, gestão dos
resíduos, economia de água e também

seu reaproveitamento, além da valori-
zação, do engajamento e do cuidado
comoscolaboradoreseacomunidade.
Resumindo: manter a produção de
uvas e vinhos de qualidade de forma
economicamente viável, protegendo o
meio ambiente e aprimorando as rela-
çõescomvizinhosecolaboradores.
A ação começou com 94 membros

eatualmente contacom446produto-

res integrantes, representando apro-
ximadamente 41% da área plantada
na região.
Segundo a coordenadoria do progra-

ma, o Alentejo é a única região do país
quecontacomessacertificação,colocan-
doPortugalao ladodeoutrospaísesque
já implementaram seus programas de
sustentabilidade,reforçandoopioneiris-
modaregiãoalentejananessademanda

mundial.Saibamaisem:http://sustenta-
bilidade.vinhosdoalentejo.pt
É de suma importância essa percep-

ção dos produtores do Alentejo, por-
que trata-se de sustentabilidade e res-
ponsabilidade, tanto ambiental quan-
to social. Na verdade, o programa visa
a promoção de uma vitivinicultura
mais artesanal, commanejosmais na-
turais, economia de água e energia,
mas com avanços para salvaguardar o
meio ambiente, resultando também
no bem-estar das comunidades envol-
vidas. Esse engajamento envolve prin-
cipalmente cativar e conquistar novos
apreciadoresdegeraçõesmaispreocu-
padas com o meio ambiente e sua
proteção. ComoageraçãoY, osmillen-
nials, que cresceram junto aos índices
de desmatamento mundial e também
a geração Z, nativa digital e, portanto,
desdesempreenvolvidanasmelhorias
quevisamaproteçãodoplanetaTerra.
Acompanhe minhas impressões de

dois rótulos resultantes do PSVA, com
Selo de Sustentabilidade, que acabam
de desembarcar no Brasil: Coelheiros
2018 e Herdade dos Grous 2018. Vivas
aos vinhos do Alentejo por sua ação e
cuidadosambientais!
Atéapróximataça!momentodivino@

atribuna.com.br

DAREDAÇÃO

Acaba de chegar em San-
tos a Deu Pizza com sua
#pizzatamanhofamilia.
Com mais de 50 sabores
disponíveis no cardápio,
as redondas têm um dife-
rencial: gergelim nas bor-
das, isso além de serem
muito bem servidas, o que
é a identidade principal da
DeuPizza.
É possível escolher entre

asmassastipopan,tradicio-
nal e low carb nos tama-
nhosgrandeebroto.
O delivery atende todos

os dias, a partir das 18h30,
e os pedidos podem ser
feitospelos aplicativos tra-
dicionais ou via Goomer
(app da casa), com entre-
gasparaSantos,SãoVicen-
te e alguns bairros de
PraiaGrande.
A pizzaria oferece tam-

bémumareceita inspirada
nos famosos hot rolls dos
restaurantes orientais, po-
rém a diferença está no
recheio, comopções salga-
das, de queijos e afins, ou
doces .Sãorolinhosdemas-
sa recheados como o de

calabresa ou frango com
catupiry (R$15,90)ouain-
da de Nutella (R$ 21,90),
entreoutros.

PROMOÇÃO

Para este mês, a casa pre-
parou uma ação para
aquecer a população: na
compra de uma pizza
grande de qualquer sabor
edoandoumagasalho, vo-
cê ganha umaredondado-
ce (brotinho). “Ajudou,
Deu Pizza!”, diz a campa-
nha. O perfil no Insta-
gramé@_deupizza.

Alentejo sustentável

DAREDAÇÃO

O Terminal BBQ Steak
House promove, na próxi-
ma quarta-feira, às 20h, o
primeiroContainerBarEx-
perience, um evento pen-
sando para agradar os
amantesdacoquetelaria.
Durante a noite, os clien-

tes poderão degustar uma
sequência de cinco bebidas
clássicas e drinques auto-
rais,harmonizadoscompe-
tiscosespeciais docardápio
dacasa.
Os clientes irão provar o

French75(gin, limãosicilia-
noeespumante)comCana-
pés de camarão com aioli
depápricalevementepican-
te. Na sequência, Inusual
Negroni(gin,aperole lillet)
acompanhado de Espeti-
nho crocante de frango en-
roladoembacon.
O terceiro drink será o

The Bounty (bourbon, li-
mão siciliano, laranja, lap-
sangsouchungteaealbumi-
na) harmonizado com Mi-

ni sanduíche de Roastbeef
com cebola caramelizada e
creme de queijos no cará,
seguido do Fancy Free
(Bourbon, licor de maras-
chino, angostura e orange

bitter)comCroquetedecos-
tela defumada com Chut-
ney de banana. Finalizan-
do, Irish coffee (Whisky ir-
landês, café e creme de lei-
te) eBrigadeiro combacon.

Preço:R$150porpessoa.
Reservas pelo WhatsApp
(13)3322-7007.
SERVIÇO: RUAGOIÁS, 116, BOQUEIRÃO -
SANTOS. FUNCIONADETERÇAÀSEXTA,DAS
18H30ÀS23H; SÁBADO,DAS 12ÀS23H; E
DOMINGO,DAS 12 ÀS16H.

PROVEIE INDICO

MomentoDivino

Evento temsequência dedrinques epratos

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

possível escolher entre as massas tipo pan, tradicional e low carb nos tamanhos grande e broto

Serão cinco bebidas clássicas e drinques autorais, harmonizados com petiscos do cardápio da casa

HerdadedeCoelheiros 2018,
DOCAlentejo, PT (50%amadurece
por8meses grandes barricasusadas)
Uva:85%Arinto 15%
AntãoVaz
Cor: amarelo verdeal
brilhante (13ºGL)
Nariz: notas cítricas,
cascade tangerina,
toquemineral e resinoso
Boca: seco, fresco,
frutado, corpomédio -,
exótico, elegantee
persistente
Preço:R$240,00naMistral Import.
(www.mistral.com.br)

HerdadedosGrous 2018,
VinhoRegional Alentejano, PT
(9meses carvalho francês)
Uva:Aragonez,
TourigaNacional,
AlicanteBouchet eSyrah
Cor: rubiprofundo
(13,5GL)
Nariz: cereja egroselha
maduras,menta,
especiarias, toque
tostadoemineral
Boca: seco, frutado,
encorpado, taninos firmes, estruturadoe
longevo
Preço:entreR$ 150,00aR$200,00na
Épice Import. (www.epice.com.br)

Novidadeempizza
naBaixadaSantista
Com 50 sabores, tem ainda borda salpicada com gergelim
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