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Você sabe o que é o arroz
parboilizado? Sem adição
de compostos químicos em
seu processamento, a
parboilização é um trata-
mentohidrotérmicoqueco-
zinha o grão parcialmente
com a casca antes de ser
polido. Isso permite que a
película fique íntegra e faz
com que parte das vitami-
nasemineraispresentesno
farelo do arroz migrem pa-
ra o interior do grão, não se
perdendo como acontece
no arroz branco polido, o
tradicional.Essatécnicaau-

menta o valor nutritivo e
concentrando vitaminas
docomplexoB.
Fonte de proteínas e fi-

bras, o arroz parboilizado
melhora o funcionamento
intestinal, fornece sacieda-
de e pode ajudar a contro-
lar doenças como o diabe-
tes tipo2eocolesterol ruim
(LDL). Com aspecto de
grãos sempre soltos e mais
inteiros após o cozimento,
requer menos óleo em seu
preparo, o que o torna ain-
damais benéfico para a in-
gestão diária. Anote uma
receitacomele.

ArrozdeBraga

Ingredientes:3colheres (sopa)
deóleo;800gdepedaçosde
frangosempele, temperados
comsale limão;2colheres (sopa)
detoucinhodefumado,cortado
emcubinhos; 180gdepaiocortado
emrodelas;1 linguiçaportuguesa
cortadaemrodelas; 1cebola
grandepicada;3 tomates
maduroscortadosempedaços;
3xícaras(chá)dearroz
parboilizado;sal; 12 folhas
derepolhorasgadas;2xícaras
(chá)deervilhasfrescasou
congeladas(300g)e5ramosde
salsinhapicada.

Preparo:numapanelagrandeedefundo largo,aqueçaoóleoerefogueospedaçosdefrangoaté ficarem
dourados. Junteotoucinho,opaio,a linguiça,acebolae friteporalgunsminutos.Acrescenteostomates,oarroz,
temperecomsale junteas folhasderepolho.Despejeáguaferventeemquantidadesuficienteparacobriroarroz
(1,2 litros,oequivalentea6xícarasdechá)ecozinheemfogomédio,comapanelatampada.Quandoaáguaestiver
quasesecando,adicioneaservilhasecozinheatéaáguasecar.Polvilheasalsinhaesirvaoarroznaprópriapanela
emquefoipreparado.
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Segundo última pesquisa
encomendada pela Socie-
dadeVegetarianaBrasilei-
ra (SVB) ao Ibope Inteli-
gência, os adeptos da ali-
mentação vegetariana no
Brasil somam 30 milhões
de pessoas, o que corres-
ponde a 14%da população
brasileira.
De olho neste mercado e

para agradar os adeptos
queprocurampor refeições
mais leves, a Uniko Burger
lança em seu cardápio o
Uniko Burger Veggie,
uma opção de lanche feita
com hambúrguer à base de
soja com alho poró, blend
de queijos da casa, rúcula,
cebola verde e tomate
(R$ 29). “Nossa ideia é au-
mentarmos as opções do

cardápio para atingirmos
cada vez mais a este públi-
co,queétambémimportan-
teparanós”,disseoproprie-
tárioWallaceFerreira.
A Uniko Burger fica no

Praia Palace Food (Av.
Ana Costa , 410, Gonza-
ga). Abre às terças, quar-
tas e domingos, das 12h às
23h, e de quinta à sábado,
das12hàs0h.
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AREVOManufactory ago-
ra tem hambúrguer toda
quinta-feira, das 18h às 22
horas. No menu, estão o
Burger (170g de angus,
queijo americano feito na
REVO e brioche da casa.
Acompanha picles - R$ 35
ou + R$ 7 para adicionar
bacon feito na casa), Fritas
(batata palito. Acompanha
nossa maionese - R$ 10) e
Milkshake (sorvete de bau-
nilha,ganachedechocolate
belgaechantilly -R$28).
A sugestão de bebida pa-

raacompanharos lanchesé
umanovacriaçãodacasa:o
REVO Cola (o refrigerante
de Cola produzido no lo-
cal),disponívelnocardápio
dequartaadomingo.
Para quem é fã dos com-

bos, as opções são o Revi-
nho (burger + Fritas - R$
39), Revo Cringe (Burger +
Fritas + REVri - R$ 45) e
RevoShaker (Burger + Fri-
tas+MilkShake-R$65).

SERVIÇO: AVENIDAEPITÁCIOPESSOA, 737 -
PONTADAPRAIA. ABREQUARTA, DAS 10ÀS
19H, EDEQUINTAADOMINGO, DAS 10ÀS22H.
INFORMAÇÕESEPEDIDOSPELOWHATSAPP
(13)99755-7386.

PEDIDOSPODEMSERFEITOSPELOGOOMER
(BIT.LY/REVO_EMCASA)OUPELO IFOOD
(NESTESOMENTEOS ITENSDAPADARIA)

Santé! Chega aosmercados a segun-
da safra dos Miolo Single Vineyard. E
para compor a linha a Miolo apresenta
o Alvarinho e o Cabernet Franc, além
danovidadededoisvinhosSinglealcan-
çaremoSelodeIndicaçãodeProcedên-
ciadaCampanhaGaúcha:oPinotNoire
o Cabernet Franc. A linha agora é com-
postadeseisrótulos, todosrepresenta-
tivos de vinhedos únicos: Riesling Jo-
hannisberg, Touriga Nacional, Syrah e
PinotNoir,AlvarinhoeCabernetFranc.
Os tintos Cabernet Franc, Touriga

Nacional, Syrah e Pinot Noir, além do
brancoRieslingJohannisbergsãoresul-
tado de 2020, a chamada “Safra das
Safras”. E da recém safra 2021, o bran-
coAlvarinho.
A coleção reúne terroirs de três re-

giões produtoras. De Candiota, Campa-
nha Meridional, nascem o estreante Al-
varinho, o Touriga Nacional e o Pinot
Noir. ORiesling Johannisberg e o Caber-
net Franc vêmdeSantanado Livramen-
to, na Campanha Central. Somente o
Syrah,comatipicidadedonordestebra-
sileiro,vemdoValedoSãoFrancisco.
Ao apostar em Candiota com a Viní-

cola Seival e em Santana do Livramen-
to com a Vinícola Almadén, a Miolo
WineGroup(miolo.com.br)mostraque
é possível elaborar grandes e únicos
vinhos em diferentes terroirs brasilei-
ros. “É preciso aprender com o solo,
com o clima e com as pessoas que
habitam cada lugar. É preciso ter pa-
ciência e dar tempo ao tempo. Somen-
teassim,épossível compreenderoque

a natureza quer nos dar e, a partir daí,
aplicar conhecimento comumaviticul-
turadeprecisão,capazdefazersobres-
sair a expressão e a tipicidade de cada
lugar. Os vinhos Miolo Single Vineyard
nascemassim, da terra e do vinhedo, e
com o homem se transformam numa
experiência sensorial harmonizada
com a cultura do local. É como se
estivéssemos degustando histórias”,
ressalta o diretor superintendente e
enólogo,AdrianoMiolo.
O kit exclusivo com os seis rótulos já

estádisponívelnomercadobrasileiro:

Miolo Single Vineyard Riesling Jo-
hannisbergSafra2020
18.305garrafas - Vinhedoplantado

em1978naVinícolaAlmadénemSanta-
nadoLivramento,CampanhaCentral
❚ Uva: Riesling Johannisberg, casta
maisconhecidaporRieslingRenano
❚ Cor: transparente com reflexos
esverdeados
❚ Nariz: frutadepolpabrancaetoques
florais
❚ Boca: seco, jovem, agradável, acidez
vivaz, refrescante
❚ Harmonização: aperitivos, saladas,
peixes, aves, pizzas, massas e queijos
leves

Miolo Single Vineyard Alvarinho
Safra2021
20.418garrafas -Vinhedoplantado

em 2001 na Vinícola Quinta do Seival
emCandiota,CampanhaMeridional
❚ Uva:Alvarinho

❚ Cor:amareloclaro,traçosesverdeados
❚ Nariz: notas tropicais de pêssego às
floresbrancas,complexo
❚ Boca:seco,macio, frescoeagradável
❚ Harmonização:petiscos, saladas,ba-
calhau, siri, ostras, peixes, queijos de
massamolee frescos

Miolo Single Vineyard Pinot Noir
Safra2020–SeloIndicaçãodeProce-
dênciaCampanhaGaúcha
18.749garrafas -Vinhedoplantado

em 2002 na Vinícola Quinta do Seival,
emCandiota,CampanhaMeridional
❚ Uva:PinotNoir (estágio 12mesesem
barricascarv. francês)
❚ Cor:rubibrilhantemédiaintensidade
❚ Nariz: limpo e franco, intensidade
frutada,buquêdelicado

❚ Boca: seco, acidez agradável, corpo
médio, taninosdelicados, fino
❚ Harmonização: carnes pouco condi-
mentos, massas, risotos, pizzas, quei-
josmacios

MioloSingleVineyardTourigaNa-
cionalSafra2020
30.316garrafas - Vinhedoplantado

em2007naQuintadoSeival, Candiota,
CampanhaMeridional
❚ Uva: Touriga Nacional (estágio 12
mesesembarricascarv. francês)
❚ Cor:rubicomvioláceointensoprofundo
❚ Nariz: floral característico da uva,
notasdecarvalho
❚ Boca: seco, refrescante, untuoso,
corpomédio, todososaromasemboca
❚ Harmonização: carnes, vegetais, fei-

joadas, comidasqueijos demassa semi
edura.

Miolo Single Vineyard Cabernet
FrancSafra2020–Selo Indicaçãode
ProcedênciaCampanhaGaúcha
29.880 garrafas - Vinhedo planta-

do em 1999 na Almadén, Santana do
Livramento,CamanhaCentral
❚ Uva: Cabernet Franc (estágio 12 me-
sesembarricascarv. francês)
❚ Cor: rubi comvioláceo
❚ Nariz: frutas em compota, pimenta
preta,notasdecarvalho
❚ Boca: seco, boa acidez, untuoso,
corpomédio,equilibrado
❚ Harmonização:massas,pizzasclássi-
casecarnes,queijosduros

MioloSingleVineyardSyrahSafra
2020
26.286 garrafas - Vinhedo planta-

do em 2009 na Vinícola Terranova, no
ValedoSãoFrancisco (BA)
❚ Uva: Syrah (estágio 12 meses em
barricascarv. francês)
❚ Cor:rubivioláceointensoprofundo
❚ Nariz: frutasvermelhasmaduras,pi-
mentapreta,nuancesdefumadas
❚ Boca: seco, acidez baixa, redondo,
corpomédio, taninopersistente
❚ Harmonização: todosos tiposdecar-
ne,churrascos,massasequeijos

A linha Miolo Single Vineyard apre-
senta vinhos que trazem a tipicidade
de cada lugar, vinhos que nascem da
terra e brotam de vinhedos únicos,
exclusividadeemcadagarrafa.
É sempre um orgulho destacar os

vinhosbrasileiros.Atéapróximataça!
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170g de angus, queijo americano e brioche da casa, com piclesHambúrguer feito à base de soja com alho-poró

Arrozparboilizado
mantémnutrientes
O processo permite que vitaminas e minerais entrem no grão
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