
PROVEIE INDICO

Santé! O Natal chegou e com ele
a esperança de renovação, de co-
memorar o nascimento de Jesus
commesafartaeumbomvinho.
Selecionei algumas etiquetas

com um ótimo custo prazer, dicas
de vinhos de qualidade para abri-
lhantar a reunião comosamigos e
a ceiadeNatal.
Da linha I Heart Wine, lançada

pelo grupo Henkell-Freixenet, eu
indico o branco Chardonnay e o
tinto da uva Shiraz. Procedentes
da Espanha, são vinhos fáceis e
prontos para beber, harmonizam
comentradasecomidasdescompli-
cadas e são acessíveis ao bolso.
Também para entradas e pratos
leves recomendo o Zapa, rótulo
mendocino da uva Viognier, uva
pouco procurada, mas de uma in-
tensidade gustativa exuberante.
Um vinho coringa, em qualquer
ocasiãoé o rosé. Indicoobrasileiro
Sinais, da Don Guerino. Um vinho
seco com ares de Provence, faz
bonito na imensa diversidade dos

pratosnatalinos.
Tintos de corpo médio agradam

bastante com o nosso clima quen-
te. O Perez Cruz Reserva Cabernet
Sauvignon é de uma vinícola fami-
liar chilena, que elabora vinhos
comaidentidadedoMaipoAlto,no
Chile. É um Cabernet de alta quali-
dade, combina perfeitamente com
os assados das festas. Escolhi tam-
bém um tinto do Dão, o Quinta do
Correio, da Quinta dos Roques,
uma das vinícolas protagonistas
da evolução e qualidade dos vi-
nhos dessa região. É pontuado por
Jancis Robinson, uma das mais re-
nomadascríticasdevinho.
Renovo meus votos para que

nesta celebração mundial, eleve-
mos nossos pensamentos para um
Natal repleto de energias dobeme
saúdeparaahumanidade.
Napróximasemana indicareies-

pumantes para o tilintar de brin-
desnoAnoNovo.Até lá!

momentodivino@atribuna.com.br
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Um pedacinho da Síria em
Santos. Assim é oDamasco
013, restaurantedocasalde
refugiados sírios, SalamAl-
zubedi e Ola Barade. Ele,
especialista em Tecnologia
daInformação(TI)eprofes-
sordeinglês,eela,bioquími-
ca,decidiramcomercializar
suas especialidades culiná-
rias após amigos elogiarem
eincentivaremonegócio.
“Começamosafazereven-

tos, mas veio a pandemia e
paralisou tudo. Depois, re-
tomamos com o delivery”,
diz Salam. Agora, estão
com um espaço dentro do
ClubeXV,emSantos,aber-
toaopúblicoemgeral.
Nomomento, o local fun-

ciona como lanchonete,
comespecialidadescomoes-
fihas de carne, frango catu-
piry,espinafrecomuvaspas-
sas, ricota com azeitona e
tomate seco (R$ 6,50), cuja
massa é levinha e os re-
cheios caprichados; quibe

frito bem sequinho (R$ 4),
beirutes(apartiedeR$28),
docesárabes(R$7)etc.
Provee a Muhammara,

pastadepimentãocomno-
zes, que é deliciosa (R$
16,25/250g), assimcomoo
homus (R$ 16,25/250g), o
babaganuche (R$ 16,25/
250g ou a coalhada seca
(R$ 16,25/250g), que são
bemautênticas.
Épossíveltambémencomen-
darpratoscomoarrozmarro-
quino (R$ 15/250g), arroz
com lentilhas (R$ 15/250g),
o diferente arroz de Damas-
co, que tem legumes e aça-
frão (R$ 16,25/250g), cha-
rutinho em folha de uva
(R$15/250g) kafta (R$
18,75/250g), quibe cru
(R$ 18,75/250g), tabule
(10/250g). “Embreve,tere-
mosalmoçoe jantarnoClu-
be XV”, explica Salam. Eles
também fazem eventos e
aceitamencomendas.
SERVIÇO:AV.WASHINGTONLUIZ,565,4ºANDAR.
ABREDESEGUNDAASÁBADO,DAS10HÀS21
HORASEDOMINGO,DAS10HÀS17HORAS.
DELIVERYPELOWHATSAPP99609-9494.

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière

I HeartWines
Chardonnay, ES
Uva:Chardonnay
(12ºGL)
Cor:amarelopalha
brilhante
Nariz: limão,maçã,
abacaxi
Boca:meio seco,
frutado, cítrico,
fresco, leve e fácil de
beber
Harmoniza:
entradinhas, peixes,
risotos,massas,
pizzas, queijos
Preço:R$49,90no
www.freixenet.com.
br (entrega rápida)

ZapaViognier
2020,Mendoza, AR
Uva:Viognier
(13,5ºGL)
Nariz: frutas cítricas,
pêssego, toque floral
Boca: seco, acidez
equilibrada comcorpo
médioemuito frescor
Harmoniza:peixes,
frutosdomar,
molhoscítricos e
ervasaromáticas,
massas, comidas
agridocesepicantes
Preço:R$54,90no
Marcelo Laticínios
WhatsApp
997660838

DonGuerinoRosé
Malbec 2020, alto
Feliz, SerraGaúcha
Uva:Malbec (12,5ºGL)
Cor: rosa salmão
claroebrilhante
Nariz: floral, cereja,
morango
Boca: seco, ótima
acidez, corpo
médio, fresco, final
deboca longo
Harmoniza: sushis,
pizzas, frutos domar,
carnes leves, risotos
emassas
Preço:R$56,00no
www.donguerino.co
m.breempórios

I HeartWines
Shiraz, ES
Uva:Shiraz (13ºGL)
Cor: rubi com
nuancesvioleta
Nariz: frutas
vermelhasenegras,
especiarias
Boca:meio seco,
equilibra corpo
médioebons taninos,
fácil de beber
Harmoniza: carnes
brancase vermelhas,
pizzas, pratos
comfunghi
Preço:R$49,90noe
www.freixenet.com.
br (entrega rápida)

Peres CruzReserva
C. Sauvignon,
Maipo, 2018
Uva:94%Cabernet
Sauvignon6%outras
(13,5ºGL)
Cor: rubibrilhante
Nariz:pimenta, fruta
vermelha, ervas,
baunilhae chocolate
Boca: seco, boa
acidez, taninos
macios, longo
Harmoniza:
assados, carnes,
cordeiro, cogumelos,
queijosmaturados
Preço:R$89,90no
Marcelo Laticínios

QuintadosRoques,
QuintadoCorreio
2017, Dão
Uva: Jaen, T ouriga
Nacional, TintaRoriz
eAfroucheiro
Cor: rubi intenso e
brilhante (13,2ºGL)
Nariz:violeta, fruta
vermelha, ervas,
hortelã, especiarias
Boca: seco, aromas
emboca, boaacidez,
sedoso, longo
Harmoniza:aves,
carne, queijos, pizzas
Preço:R$69,80
EnotecaDecanter
Santos tel 2104-7555

MomentoDivino

Vinhospara fazer
bonitonoNatal

O Empório Homeofórmu-
la, uma referência em ali-
mentos para dietas restriti-
vas e saudáveis, inaugurou
a primeira padaria sem
glúten de Santos. Nascido
de um antigo sonho da far-
macêutica Simone Parisi
Sandall, o espaço, no Gon-
zaga, traz alimentos sem
glútenesemleite.Umacha-
do para celíacos, veganos,
diabéticos, pessoas alérgi-
cas ou simplesmente quem
estáàprocuradeumadieta
diferenciada.
Alémdepães,o localpro-

duz em sua cozinha livre
de glúten, doces, salgados,
tortas, tostadas,patês, san-
duíches, bolos e ainda pi-
zzas e pratos prontos con-
gelados. Há versões low
carb, sem açúcar, veganas
e sem lactose. O glúten é
umaproteína presente na-
turalmente em muitos ce-
reais, como o trigo, o cen-
teio e a cevada e que pode
ser perigosa, mesmo em
quantidade ínfima, à saú-
de de pessoas intolerantes.
Por isso, o alimento sem
glúten deve ser produzido

emumambiente totalmen-
te isenta da proteína. “For-
necemos para hotéis da re-
gião e atémesmonaviosde
cruzeiro, por conta do nos-
sodiferencial”.
Para quem quiser comer

no local, pode pedir para
acompanhar sucos, cafezi-
nho ebebidas especiais, co-
mo a Istambul (café, leite
deamêndoas,tâmaras,tahi-
ne, baunilha e sal doHima-
laia,R$13,80, foto).
As fornadasdepães saem

diariamente, com sabores
variados, como o brioche

integral (R$ 21,30), o pão
de forma low carb (R$
31,90), o pão francês (R$
10, 60) e o pão de casta-
nha-do-pará (R$ 26,70),
assimcomobolos.
Para quem está queren-

do cortar calorias, há do-
ces sem açúcar ou low
carb: brigadeiro (R$ 12),
Banoffee(R$11.90), torti-
nha de limão (R$ 10,90)
entre outros. Tem ainda
salgadoscomofatiadequi-
che (R$ 12,90), empadi-
nha de frango (R$ 15) ou
esfihadecarne(R$8,50).
RUATOLENTINOFILGUEIRAS, 149, GONZAGA.
FUNCIONADESEGUNDAASEXTA, DAS9ÀS 19
HORAS,EAOSSÁBADOS,DAS9ÀS 18HORAS.
DELIVERY, PARABAIXADASANTISTAE
CAPITALPAULISTA, PELO97422-8912.

Pastas, tabule, quibes, esfihas, charutinho e outras delícias do oriente

MÃOAMIGANAVINDAASANTOS
Encontrarumaportaaberta em
Santosmudouodestinodocasal.

Quandoaguerradestruía sonhos de
futuronaSíria, eles decidiramque
omelhor seria encontraruma

maneirade sair dopaís. “Vimosque
oBrasil, naépoca (em2014), estava
recebendorefugiados e lembrei que

umdosmeus alunosde inglês
on-line erabrasileiro”, contaSalam.
Oalunoeraomédico santistaMarcio
Aurélio Soares, queajudouSalamna
suamudança, abrigando-o emsua
casanaVilaBelmiro. “Ele combinou
demebuscar noaeroporto,mas

quandoeudesci do avião, foi como
umdespertar. Pensei: estou emum
país estranho, sozinho, sem falar a
línguae sememprego”.Masdeu
tudocerto. Omédico estavaà sua

esperaeoajudouatéque

conseguisseum trabalhoe
pudesse semanter sozinho.

Oemprego tambémveiopormeio
deumamãoamiga.Dessavez do
conterrâneodeDamasco, Elias

Bakhos, fundadordoRestaurante
Beduíno. “Ele conhecemuita

genteaqui eme indicouparauma
vaga.Eunemfalavaportuguês,
maspassei na entrevistaem

inglêseatéhoje estounamesma
empresa, naáreadeTI”.

Assim,Salampôde trazer a esposa
Ola e, hoje, já vieram também
irmãosdela edele, comos

cônjuges. “EstivemosnaSíria ano
passado,masnãovíamosahora
devoltar. Já nos sentimosemcasa
emSantos, queéa terranatal
danossa filha, Julia, nascida

aqui”, refleteSalam.

Padaria semglútenénovidadenoGonzaga

Além de pães, tem doces, tortas, , patês, sanduíches, bolos, pizzas etc

Casal de refugiados sírios abre
restaurantenoClubeXV
Damasco 013 tem especialidades árabes também por delivery e faz jantares e eventos
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