
2 www.bonvivant.com.br

R$
 1

6,
70

O  M E L H O R  D A  V I D A  E M  S U A S  M Ã O S
ANO 17 | EDIÇÃO 166 | ELABORADA NA SERRA GAÚCHA

 V i nhos  |  Gas t ronomia  |  Cha ru to s  |  V iagem

Deliciosa
tentação



3 www.bonvivant.com.br



4 www.bonvivant.com.br

Ed i to r ia l

Editora  

Andréia Debon

Nesta edição convidamos você a mergulhar conosco no mundo 
das borbulhas! Espumantes mais maduros, complexos e longevos, até 
produtos mais leves e frescos estão entre as dezenas de espumantes 
que degustamos nesta edição e que apresentamos em um guia com 16 
páginas. Vinte e cinco convidados degustaram 125 amostras enviadas 
por vinícolas brasileiras. Um sucesso! Desejamos que este material seja 
o seu guia não somente para as festas de final de ano, mas em todo 
o momento que você decidir comprar um bom espumante brasileiro. 

E por falar em espumante, você sabe o que é o método ancestral de 
elaboração da bebida? Fomos conhecer um produtor em Garibaldi, 
na Serra Gaúcha. De forma artesanal, ele elabora os produtos e 
pensa em expandir o mercado.

Nesta edição também apresentamos uma reportagem sobre a Tos-
cana, na Itália. Fomos até lá saber mais sobre os principais vinhos e 
conhecer, de perto, este terroir onde reinam, principalmente, os tintos, 
em especial o Brunello di Montalcino, o Chianti, entre outros ícones.

A seção ‘À Mesa’ complementa a reportagem que apresentamos 
na edição passada sobre o Peru, na qual falamos sobre o turismo por 
lá. Agora, o tema é a gastronomia desse país andino. Conheça quais 
são os ingredientes que têm chamado a atenção de turistas de todo 
o mundo. E, ainda, saiba como fazer três pratos típicos peruanos, 
entre eles o ceviche. 

Ainda sobre gastronomia, nossa colunista Maria Beatriz Dal Pont fala 
sobre a sálvia, esse tempero maravilhoso que pode ser usado tanto 
em carnes quanto em massas. Edécio Armbruster destaca o bacalhau 
e sua harmonização com o vinho, boas dicas para você se organizar 
para o final do ano. Temos ainda a seção Saúde, com Caroline Dani; 
Charutos, com Roberto Misturini, entre outras. Imperdível. Boa leitura! 
Um abraço e até breve!



5 www.bonvivant.com.br

Sumár io

56

26 40

54

Eduardo Zenker
Um alquimista do vinho

Toscana
Terroir de vinhos históricos

Culinária do Peru
Colorida e com heranças

Itália
O paraíso na Sardenha



6 www.bonvivant.com.br



7 www.bonvivant.com.br

Colaboradores  des ta  ed ição

Direção: Andréia Debon, Fabiana Lavoratti e Mirian Spuldaro
Comercial: Silvete Stuani
Circulação: bimestral
Serviços Gráficos:Grafilme

Site: www.bonvivant.com.br
E-mail: bonvivant@bonvivant.com.br

Comtexto Informação e Conteúdo Ltda 
Rua Dr. Montaury, 435 - sala 41 
CEP 95270-000
Flores da Cunha - RS
Fone: (54) 9983.3588

Caroline Dani

Maria Beatriz Dal Pont

Edecio Armbruster

Luiz André Batistello

Patricia Kozmann

Roberto Becker Misturini

Foto de capa: Gilmar Gomes - Edição 166| 2015  - Assinaturas: R$ 89 - anual (seis edições). Contato: bonvivant@bonvivant.com.br

Versões digitais da revista estão disponíveis para assinatura ou 
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Estudiosa da alimentação e apaixo-
nada por gastronomia, autora de livros 
na área. Sommelier Honorária pela FI-
SAR – Itália.   Sócia da empresa Amada 
Cozinha Gastronomia e Eventos.

Advogado, especialista em vinho e 
destilados pela WSET nível 4 Diploma 
(Londres) e FISAR (ICIF-UCS Flores da 
Cunha). Fundador da Magna Wines 
em Paris, com foco em cursos de de-
gustação de vinhos e visitas às regiões 
produtoras francesas.

Médico Geneticista, Doutor em Genética Humana pela Universidade Bávara 
de Würzburg (Alemanha), Pós Doutorado no Centro Alemão de Pesquisa do 
Câncer de Heidelberg (Alemanha). Professor da Faculdade de Medicina da 
Fundação do ABC. Vice Presidente da Academia Brasileira de Gastronomia e 
ex-presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. 

Italo-brasileira que vive na Itália desde 
2012. Transformou sua paixão pelo vinho, 
gastronomia e viagens em seu trabalho. 
Organiza itinerários exclusivos nas principais 
regiões vitivinícolas italianas. Tudo com seu 
“olhar de insider”. 

Possui doutorado em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul (2008). 
Atualmente é professora titular do Centro Universitário Metodista IPA, atuando 
na graduação e nos programas de Pós-Graduação Stricto senso, Biociências 
e reabilitação e Reablilitação e Inclusão. É coordenadora do Programa de Pós 
Graduação em Biociências e Reabilitação. Defendeu sua dissertação e tese com 
base nos benefícios do suco de uva. Tem experiência na área de Nutrição, com 
ênfase em Bioquímica da Nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: 
suco, orgânico,convencional, polifenóis, antioxidante, suco de uva e estresse 
oxidativo e flavonóides.

Advogado, pós-graduado em Direto 
do Trabalho e Processo do Trabalho. 
Atua na área trabalhista e tributária. 
Apreciador de charutos há 10 anos.
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Um espumante 
para cada momento

Ainda faltam algumas semanas para as festas de final de 
ano. Mas, quem disse que espumante é só para brindar 
nesses eventos? Não! A bebida é boa o ano inteiro, mas é 
nesse período que ela é mais consumida. Na expectativa 
pela chegada dessa época tão gostosa, e no embalo do 
Concurso do Espumante Brasileiro (veja vencedores na pá-
gina 30), a Bon Vivant organizou uma grande degustação 
de espumantes brasileiros. Vinícolas de todo o país foram 
convidadas a enviar amostras de Nature, Extra-Brut, Brut 
Charmat e Champenoiese e Moscatel, brancos e rosé, para 
avaliação às cegas. Recebemos 125 amostras, de diversas 
regiões produtoras do Brasil, e convidamos 25 pessoas para 

degustar. Entre nossos convidados, grandes conhecedores 
de vinhos, incluindo enólogos, pesquisadores, jornalistas, 
sommeliers e quatro consumidores. Foram cinco grupos, 
de cinco pessoas, organizadas na enoteca da Escola de 
Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, localizada 
em Flores da Cunha. O espaço é organizado especialmen-
te para este tipo de atividade e para cursos. Neste guia, 
confira as amostras que obtiveram 86 pontos ou mais. As 
informações sobre cada produto foram obtidas do rótulo. 
Como adquirir os espumantes? No site das vinícolas. A 
maioria possui loja online. Os preços informados são de 
varejo da vinícola. 

Andréia Debon e Mirian Spuldaro

Adriano Agostini, médico e consumidor
Antonio Czarnobay, enólogo
Arlindo Menoncin, enólogo e consultor de vinhos 
Cedenir Fortunatti , enólogo 
Cláudia Alberici Stefenon – doutora em biotecnologia  
Delto Garibaldi, enólogo 
Diego Adami, jornalista – Instituto Brasileiro do Vinho
Evandro Fontana, jornalista Rádio São Francisco
Gilmar Gomes – jornalista e fotógrafo
Giovani Boscatto, analista de tecnologia da 
informação, consumidor 
Giovanni Ferrari, enólogo 
Ivo Geraldo Prezzi, enólogo

Jamur Mascarello, enólogo
Joseire Marcarello, professora, consumidora 
Kelly Pelizzer, jornalista, rádio Gaúcha Serra
Leonardo Curra, empresário 
Luciano da Rosa, projetista, consumidor
Magda Czarnobay, farmacêutica e consumidora
Maria Beatriz Dal Pont, pesquisadora de história 
da gastronomia e empresária 
Mauro Zanus, chefe da Embrapa Uva e Vinho
Mônica Caldart, enóloga
Nilzo Panizzon, enólogo
Rodrigo Bellora, chef de cozinha 
Thomas Bolzan, enólogo
Vanja Hertcert, arquiteta

Os degustadores

m
ir

ia
n

 s
pu

ld
ar

i



11 www.bonvivant.com.br

Categoria Extra-brut

Vinícola Perini 
Perini Extra 
Brut Nature 

95 pontos
Preço médio

 R$ 130

Cooperativa 
Aurora

Aurora Pinto 
Bandeira  

95 pontos
Preço médio

R$ 65

Dunamis Vinhos e 
Vinhedos 

Dunamis Extra 
Brut, safra 2013

92,5 pontos 
Preço médio 

R$ 69

José Sozo Vinhos 
Sozo Imagination 
60% Pinot Noir 
e 40% Chardonnay 
92,5 pontos 
Preço médio: 
R$ 45

Vinícola Gazzaro 
Gazzaro Extra Brut 
92,5 pontos
Preço médio: 
R$ 45 

Cooperativa 
Garibaldi
Giuseppe Garibaldi 
Pinot Noir 
Chardonnay
90pontos
Preço médio:
R$ 42  

Guatambu Estância 
do Vinho
Guatambu Extra Brut, 
safra 2014 
100% Chardonnay 
90 pontos
Preço médio:
R$ 59 

Vinícola Araucária 
Poty Lazzarotto 
87,5 pontos
Preço médio:
R$ 52

Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Categoria Nature

Vinícola Salton 
Salton Gerações
50% Pinot Noir, 50% 
Chardonnay
87 pontos
Preço médio:R$ 103

Vinícola Pericó 
Cave Pericó 

Champenoise Nature 
40% Cabernet 

Sauvignon, 40% Char-
donnay e 20% Merlot

 87,5 pontos 
Preço médio: 

R$ 55

Vinícola Pedrucci 
Pedrucci Nature 
87,5 pontos
Preço médio: 
R$ 70

Guatambu 
Estância do Vinho 

Guatambu Nature, safra 
2014. 100% Chardonnay 

87,5 pontos 
Preço médio:

R$ 59 

Vinícola Fazenda Santa Rita 
Vila Açoriana Nature, safra
2014. 60% Chardonnay 
e 40% Pinot Noir
88 pontos
Preço médio:
R$ 53 
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes

Cia Piagentini 
Decima, 
Chardonnay 
e Viognier
92,5 pontos
Preço médio:
R$ 60 

Categoria Brut champenoise

Vinícola Perini 
Perini Champenoise
90 pontos
Preço médio: 
R$ 78

Vinícola Miolo 
Cuvée Tradition 
Pinot Noir 
e Chardonnay Rosé  
90 pontos 
Preço médio: 
R$ 36

Vinícola Pedrucci 
Pedrucci Brut 
Reserva 
90 pontos
Preço médio:
R$ 65 

Vinícola Panceri 
Panceri Brut

Sauvignon Blanc
90 pontos 

Preço médio:
R$ 30 

Aracuri 
Vinhos Finos 

Collector
Pinot Noir  

92 pontos
Preço médio:

R$ 70

Vinícola Miolo 
Bueno 

Cuvée Prestige
Chardonnay 
e Pinot Noir 

92,5 pontos 
Preço médio:

R$ 95 

Vinícola Fazenda 
Santa Rita
Villa Açoriana
60% Chardonnay e 
40% Pinot Noir 
92,5 pontos 
Preço médio:
R$ 53 

Guatambu Estância 
do Vinho 
Poesia do Pampa
Chardonnay 
e Sauvignon Blanc 
92,5 pontos
Preço médio: 
R$ 44

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Brut champenoise

Casa Venturini 
Vivere 
88 pontos 
Preço médio: 
R$ 40

Vinícola Fabian 
Fabian Intuição,  

Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Pinot Noir 

Rosé
87,5 pontos 

Preço médio: 
R$ 38 

Vinícola Zanella 
Zanella, Chardon-

nay e Pinot Noir 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 43 

Don Giovanni
Don Giovanni 
Stravaganzza 
90 pontos
Preço médio: 
R$ 48

Vinícola Basso
Monte Paschoal, 

Dedicato 
Chardonnay 
e Pinot Noir 

90 pontos 
Preço médio:

R$ 50 

Vinhedos 
Entre Rios 

Sopra Santé
Chardonnay e 

Pinot Noir 
90 pontos

Preço médio:
R$ 49 

Vinicampos
Luna Chiara Brut 

90 pontos 
Preço médio: 

não 
informado

Vinícola Gazzaro 
Gazzaro 
Champenoise
90 pontos
Preço médio:
R$ 45  

Dunamis Vinhos 
e Vinhedos 

Dunamis Brut 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 69 
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Vinícola Kranz
Kranz Charmat, 24 meses 

Merlot e Cabernet Sauvignon 
95 pontos

Preço médio:
R$ 48 

Categoria Brut Charmat

Casa Geraldo
Memórias 
87,5 pontos 
Preço médio:
R$ 48 

Vinicampos
Luna Rosata, safra 2012

Cabernet Sauvignon
87,5 pontos

Preço médio:
não informado

Vinícola Pericó 
Cave Pericó Brut 
40% Cabernet 
Sauvignon, 
40% Chardonnay 
e 20% Merlot 
86 pontos 
Preço médio:
R$ 55 

Cooperativa Vinícola 
Nova Aliança 
Aliança Brut  
Chardonnay, Resling 
Renano e Pinot Noir 
92,5 pontos
Preço médio: 
R$ 21

Vinícola Webber 
Constelçaões 
Cruzeiro do 
Sul Brut 
86 pontos 
Preço médio:
R$ 46 

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Brut Charmat

Luiz Argenta 
Vinhos Finos 
LA Jovem 
90 pontos
Preço médio:
R$ 49 

Dunamis Vinhos 
e Vinhedos 
Dunamis Ar 
90 pontos
Preço médio:
R$ 49 

Cooperativa Vinícola 
Nova Aliança 
Santa Colina 
Brut 
Chardonnay, Resling 
e Pinot Noir 
90 pontos
Preço médio:
R$ 18 

Cooperativa 
Garibaldi

Chardonnay Brut 
92,5 pontos 

Preço médio:
R$ 28 

Vinícola Gazzaro 
Gazzaro Brut

92,5 pontos
Preço médio:

R$ 28 

Cooperativa 
São João 

Castellamare, 
Chardonnay Brut 
92,5 pontos 

Preço médio:
R$ 25 

Vinícola Miolo 
Bueno Bellavista 
Desirée
92,5 pontos 
Preço médio: 
R$ 59

Vinícola Galiotto 
Casa Galiotto 
Chardonnay 
e Pinot Noir 
92,5 pontos 
Preço médio:
R$ 18 

Vinícola Fazenda 
Santa Rita Rosé 
Casa Portuguesa
60% Chardonnay e 
40% Pinot Noir 
92,5 pontos
Preço médio:
R$ 36  

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Vinhos Monte Reale 
Valdemiz 

Pinot Noir 
90 pontos

Preço médio:
R$ 27  

Vinícola Salton 
Reserva Ouro 
90 pontos 

Preço médio:
R$ 42 

Vinícola 
Santa Augusta
Santa Augusta Brut 
90 pontos 
Preço médio:
R$ 40  

Vinícola Mioranza 
Rio Bravo Brut
90 pontos 
Preço médio: 
R$ 45

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Brut Charmat

Vinícola Pericó
Cave Pericó, 

safra 2013
45% Cabernet 

Sauvignon, 35% 
Chardonnay e 20% 

Merlot 
88 pontos

Preço médio:
R$ 42 

Dunamis Vinhos e 
Vinhedos 

Dunamis AR Rosé
88 pontos

Preço médio:
R$ 49 

Vinícola Don Guerino
Don Guerino 
Malbec Rosé 

88 pontos
Preço médio: 

R$ 30

Vinícola 
Campestre 
Zanotto Brut  
89 pontos 
Preço médio:
R$ 46 

Cooperativa 
São João
Castellamare Rosé 
Chardonnay / Pinot  
90 pontos 
Preço médio:
R$ 28 

Vinícola Perini 
Casa Perini  
90 pontos
Preço médio:
R$ 39 

Cooperativa 
Garibaldi
Prosecco

90 pontos
Preço médio:

R$ 25

Casa Geraldo
Relicário Rosé

100% Pinot Noir
90 pontos 

Preço médio:
R$ 29 

Fante Indústria 
de Bebidas

Cordelier 
90 pontos 

Preço médio:
R$ 28

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Terrasul Vinhos Finos
Terrasul Brut 
87,5 pontos 
Preço médio: 
R$ 25

Vinícola Almadén
Almadén Brut

87,5 pontos
Preço médio: 

R$ 15

Vinícola Basso 
Monte Paschoal Rosé
87,5 pontos
Preço médio:
R$ 19  

Vinícola Lovatel 
Lovatel Prosecco 

87,5 pontos
Preço médio:

R$ 19  

Bodega Czarnobbay 
Pedregais

Chardonnay, 
Cabertnet 

Sauvignon e Merlot 
88 pontos 

Preço médio: 
R$ 35
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Brut Charmat

Giacomin Indústria 
de Vinhos
Hortência 
86 pontos 
Preço médio: 
R$ 22

Vinícola 
Lídio Carraro
Dádivas 
86 pontos 
Preço médio:
R$ 49 

Sanjo Cooperativa 
Agrícola 
São Joaquim 
Sanjo Nobrese
86 pontos
Preço médio: 
R$ 33

José Sozo Vinhos 
Sozo Brut 

Charmat Longo
60% Pinot Noir e 
40% Chardonnay 

86 pontos
Preço médio: 

R$ 33

Cooperativa Aurora
Aurora 

Procedências Rosé 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 34 

Vinícola Santa Maria 
Rio Sol Grand 
Prestige  
100% Syrah
87,5 pontos 
Preço médio:
R$ 30 

Vinícola 
Dom Candido
Estrelato Rosé 
87,5 pontos
Preço médio: 
R$ 32

Casa Geraldo
Chardonnay, 
Pinot Noir 
87,5 pontos
Preço médio: 
R$ 48

Famiglia Zanlorenzi 
Lunar Perfetto 100%

Prosecco 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 23
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Yoo Boutique 
Yoo Brut Rosé 
86 pontos
Preço médio: 
R$ 42

Famiglia Zanlorenzi 
Lunar Ouro 

90 pontos
Preço médio:

R$ 26

Cooperativa Vinícola 
Nova Aliança 
Aliança 
90 pontos
Preço médio:
R$ 21 

Cooperativa 
Agrícola Sanjo 

Nobrese  
92,5 pontos

Preço médio:
R$ 26 

Vinícola Monte Reale
Valdemiz 
92,5 pontos
Preço médio:
R$ 20

Moscatel
Vinícola Mioranza 
Rio Bravo
95 pontos 
Preço médio:
R$ 45 

Categoria Moscatel

Vinícola Perini 
Casa Moscatel 
90 pontos 
Preço médio:
R$ 36

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Moscatel

Vinícola Pedrucci 
Pedrucci Moscatel 
90 pontos
Preço médio:
R$ 30 

Vinícola 
Lídio Carraro 

Dadivas
89 pontos

Preço médio:
R$ 44 

Vinícola Galiotto 
Casa Galiotto 
90 pontos

Preço médio:
R$ 16 

Vinícola Don Guerino
Don Guerino 
90 pontos
Preço médio:
R$ 25 

Vinícola Gazzaro
Gazzaro Moscatel
90 pontos
Preço médio: R$ 26

Vinícola Casa 
Geraldo 

Casa Geraldo 
Moscatel 

90 pontos 
Preço médio: 

R$ 27

Yoo Boutique
Yoo Moscatel 90 

pontos
Preço médio: 

R$ 35 

Luiz Argenta 
Vinhos Finos 

LA Jovem Moscatel 
90 pontos 

Preço médio:
R$ 37 

Vinícola Terrasul 
Terrasul Moscatel

90 pontos
Preço médio:

R$ 23  

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO

CUSTO

x
BENEFÍCIO
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Vinícola Campestre 
Zanotto 

88 pontos
Preço médio:

R$ 24 

Cooperativa Aurora
Aurora Moscatel
89 pontos
Preço médio: R$ 22

Chateau Castro 
Chateau Castro 

Moscatel 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 40 

Vinícola Tonini 
Tonini  Moscatel
87,5 pontos
Preço médio:
R$ 20

Vinícola 
Santa Augusta
Santa Augusta 

Moscatel
89 pontos

Preço médio:
R$ 35

Giacomin 
Indústria de 
Bebidas
Hortência 
88 pontos
Preço médio:
R$ 20 
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Bras i l  do  V inho  /  Gu ia  de  Espumantes
Categoria Moscatel

Vinícola Perini
Casa Perini, 
Aquarela Moscatel
87,5 pontos
Preço médio:
R$ 39 

Cooperativa 
Vinícola Garibaldi 
Garibaldi Moscatel
87,5 pontos  
Preço médio:
R$ 23 

Vinícola Pericó 
Cave Pericó  Moscatel

87,5 pontos 
Preço médio:

R$ 29  

Vinícola Panceri 
Panceri Moscatel 
87,5 pontos

Preço médio:
R$ 22 

Casa Venturini 
Vivere Moscatel 
87 pontos
Preço médio:
R$ 35 

Dunamis Vinhos 
e Vinhedos 
Ar Dunamis 
87 pontos
Preço médio: 
R$ 39

Vinícola 
Courmayeur 
Courmayeur 
Moscatel  
86 pontos
Preço médio: 
R$ 23

Dom Candido 
Estrelato Moscatel 

87 pontos
Preço médio:

R$ 32

Cooperativa 
São João 
Castellamare Moscatel 
87,5 pontos
Preço médio:
R$ 22 
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Vinícola Salton 
Salton Moscatel
86 pontos

Preço médio:
R$ 22 

Cooperativa 
Vinícola 

Garibaldi
Garibaldi Rosé 
86 pontos

Preço médio: 
R$ 23 

Vinícola Lovatel 
Lovatel Moscatel 
86 pontos 
Preço médio: R$ 19

Vinícola Ouro Verde 
TerraNova Moscatel 
86 pontos
Preço médio:
R$ 24
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Eduardo Zenker, 45 anos, não é enó-
logo. Também não é químico. Ele é um 
apaixonado por vinhos, conhecido por 
suas, bem sucedidas, experiências enoló-
gicas. Sua relação com o mundo do vinho 
iniciou em 1992, quando fez um curso 
de degustação na hoje extinta De Lantier. 
Desde então, não parou mais de estudar a 
‘bebida dos deuses’. Aos poucos, a curio-
sidade o levou a vinificar as primeiras uvas. 
Então, o que inicialmente era hobby, virou 
profissão e ele largou o trabalho de comer-
ciante para se dedicar, exclusivamente, ao 
vinho e às vinhas. Na garagem de casa, 
no município de Garibaldi (RS), a Capital 
Nacional do Espumante, elabora vinhos 
naturais e espumantes, feitos pelo método 
natural de fermentação (champenoise). 

Há três anos, Zenker experimentou um 
espumante feito por um amigo, pelo mé-
todo ancestral. As características daquela 
bebida o encantaram, e ele arriscou fazer 
algo semelhante. Da casta Moscato de 

Hamburgo nasceu o primeiro exemplar, 
intitulado ‘Espírito Pacômio’, em home-
nagem ao padre francês, Charles Antoine 
Joseph Sion, o Irmão Pacômio, que, jun-
tamente com o imigrante italiano Manoel 
Peterlongo, foi o pioneiro na elaboração 
de espumantes na Serra Gaúcha, no início 
do Século 20. 

O apreço pelo vinho também aproxi-
mou Zenker da viticultura. Em 2005, ele 
adquiriu 1,2 hectare de terra, na Linha São 
Rafael, no município de Carlos Barbosa 
(RS), e implantou um vinhedo, com 50% 
de Chardonnay e 50% de Pinot Noir. O 
projeto, intitulado ‘Vinhas da Loucura’, é 
cultivado com base nos manejos orgânico 
e biodinâmico, e rende uma produção 
anual de aproximadamente cinco mil 
quilos. Uma parte das uvas é vendida 
para terceiros e a outra se transforma em 
vinhos e espumantes. Na última safra, ele 
elaborou cerca de três mil litros, entre os 
dois tipos.

Em sua cave, construída num cantinho 
escuro do seu ‘laboratório’, também 
descansam vinhos elaborados, de forma 
singela, ainda sem muita tecnologia, a 
partir de variedades tradicionais na região, 
como Malbec, Merlot, Cabernet Franc, 
Marselan, Resling Itálico, Carmenère, 
Sangiovese, Tannat, Ancellotta e Moscato 
Bianco, e outras não tão habituais, como a 
Malvasia de Lipari, Peverella e a Egiodola. 
O projeto de vinicultura, chamado por ele 
de ‘Arte da Vinha’, utiliza uvas adquiridas 
de terceiros que produzem pelo método 
de agricultura integrada, e também de seu 
próprio vinhedo. 

Até então, a produção vinícola de 
Zenker é restrita ao consumo próprio e 
à venda para amigos. A partir de 2016, 
contudo, a ideia do produtor, que integra a 
Cooperativa Brasileira de Vinhos Artesanais 
(Naturvin), fundada no primeiro semestre 
de 2015, é ampliar a comercialização ao 
público em geral, por meio da cooperativa.

Bras i l  do  V inho

Um alquimista do vinho
Eduardo Zenker, 45 anos, é conhecido no setor do vinho por suas bem sucedidas experiências 

enológicas. Entre elas, a elaboração de espumantes pelo método ancestral de vinificação

Mirian Spuldaro

mirian spuldaro



28 www.bonvivant.com.br

Produção artesanal 
Provido de espírito temerário, assim 

como o padre marista que o inspirou, 
Zenker já fez diversas experiências com 
seus vinhos. Em uma delas utilizou o 
método ‘ripasso’ na vinificação. “Peguei 
um espumante pronto, da safra 2014, 
da variedade Moscato de Hamburgo, e 
acrescentei às cascas da mesma varie-
dade, da safra 2015. Deixei macerar por 
algumas horas e depois engarrafei. Com 
esse processo, o espumante ganhou 
muito mais cor, corpo e doçura, de ca-
ramelo, mas na verdade ele não é doce. 
É somente uma sensação de doçura. Fiz 
isso também com o Moscato Giallo. O 
resultado foi muito satisfatório”, conta 
ele, sobre os experimentos que renderam 
em torno de 700 garrafas. 

Para o próximo ano, o vinheteiro 
pretende elaborar um vinho totalmente 
diferente dos já feitos por ele até então. 
A ideia é utilizar duas ânforas, de cerca 
de 350 litros cada, para vinificar uvas 
das variedades Malvasia de Cândia 
e Teroldego, utilizando o método ‘em 
laranja’, no qual a maceração é feita 
com as cascas. “A ânfora tem a mesma 
propriedade de uma barrica de carvalho, 
de passar oxigênio ao vinho. Porém, na 
ânfora o vinho micro-oxigena, mas sem 
absorver o sabor da madeira”, explica o 
‘alquimista do vinho’, que irá enterrar as 
ânforas no quintal de casa.  

A criatividade não para por aí. Cada 
tipo de vinho elaborado por Zenker 
recebe um nome e um rótulo diferen-
te, e, claro, cada um tem história. Por 
exemplo, a linha chamada por ele de 
‘Benedito’ contempla apenas vinhos 
tintos, feitos com uvas provenientes de 
Garibaldi. “Quando comecei a fazer 
esses vinhos, ainda não tinha nome, e 
todos me falavam bem dele. Então, não 
poderia ter posto outro nome se não 
esse”, revela. Já na linha ‘Sui Generis 
Brasilis’, a curiosidade fica por conta 
das vinificações feitas ‘em laranja’. 
Além destes, existem outros títulos como 
‘Suvaco de Anjo’, ‘Pinoto’, ‘Oxy’, ‘Dis-
sidente’, ‘Bruta Bestia’, ‘Alma Penada’ 
e os espumantes ‘Lúdico’ e ‘Inusitado’.

Num futuro próximo, Zenker pretende 
investir em tecnologia e aumentar sua 
produção de vinhos e espumantes para 
cerca de 10 mil litros por ano. Com 
isso, a intenção é conquistar espaço no 
mercado e divulgar a causa dos vinhos 

naturais e biodinâmicos. “A minha ideia 
é adquirir algumas ferramentas que me 
auxiliem no processo, mas sem perder 
a essência”, ressalta. 

Método ancestral
O processo de elaboração do es-

pumante pelo método ancestral é 
semelhante ao tradicional. Conforme 
Zenker, primeiramente é necessário ter 
um mosto base leve e com boa acidez, 
pois a refermentação dentro da garrafa 
potencializa ainda mais o aroma, o 
sabor e o peso da bebida final. Durante 
a fermentação espontânea, quando o 
mosto atinge entre 24 e 25 gramas 
de açúcar (da própria uva) por litro, é 
preciso colocá-lo na garrafa e tampá-
-la. A fermentação termina dentro da 
garrafa, conservando o gás. “Sei que 
são necessárias quatro gramas de 
açúcar para obter um quilo de pressão. 
Sendo assim, para ter seis atmosferas, 
são necessárias seis gramas de açúcar 
por litro. Então, quando o mosto está 
com 24 ou 25 gramas de açúcar por 
litro, coloco na garrafa e tampo. Ali, a 
bebida fica em processo de autólise, 
em contato com a levedura, e termina 
seu processo”, explica. Ele não utiliza 
nenhum tipo de licor, nem de tiragem, 
nem de expedição, ou seja, o processo 
é totalmente natural.

Por manter uma produção artesanal, 
o vinheteiro precisa de muita dedicação 
e paciência até ver a bebida borbulhan-
do na taça. As garrafas ficam descan-
sando nos pupitres. Todos os dias ele as 
movimenta, para que os sedimentos se 
acomodem no gargalo. A abertura da 
garrafa é outra etapa curiosa. Dentro 
de um recipiente com água ele retira 
a tampa, utilizando uma máquina 
caseira, feita por ele. Nesse momento, 
a pressão acaba expulsando todo o 
sedimento, que fica na água. “Nesse 
processo sempre há uma perda do 
líquido. Por isso, de cada seis garrafas 
abertas consigo fazer cinco”, conta.

Quanto às características do espu-
mante feito pelo método ancestral, 
Zenker diz se tratar de uma bebida mais 
fresca e frutada. “Por ser nature, ou seja, 
não ter adição de licor de expedição, é 
bem seco, mesmo quando utilizo uma 
uva Moscatel ou a Malvasia. Outra ca-
racterística é a persistência da mousse e 
a viscosidade do líquido”, cita.
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Com brilho nos olhos e a mesma garra de quando iniciou seu 
negócio próprio, o empresário Julio Cesar D’Agostini comemora 
em 2015 os 20 anos da Boccati, de Caxias do Sul (RS). A em-
presa, fundada por ele, é referência nacional no segmento de 
presentes empresariais e está entre as mais representativas lojas 
de comércio de bebidas da Serra Gaúcha. Atualmente, a marca 
também estampa cerca de 380 itens, entre champanheiras, taças 
e copos, acessórios para vinhos e espumantes, kits e presentes 
personalizáveis, tudo com produção própria. A comercialização 

Duas décadas de 
empreendedorismo e sucesso 

Bras i l  do  V inho

Conheça a história de Julio Cesar D’Agostini, proprietário da Boccati

Mirian Spuldaro

é feita em todo o país, por meio da loja virtual (www.boccati.com.
br). Na adega, estão contabilizados mais de 2,8 mil rótulos de 
vinhos e espumantes, entre nacionais e importados. 

Como tudo começou
A trajetória profissional de Julio D’Agostini iniciou em 1980, 

quando abriu uma hamburgueria e uma casa de sucos, em Caxias 
do Sul. Simultaneamente, cursava Engenharia e Administração de 
Empresas. Porém, após algumas experiências profissionais, perce-

beu que não estava no caminho 
certo e desistiu dos cursos para se 
dedicar exclusivamente ao próprio 
negócio. 

Como todo empreendedor 
nato, Júlio enxergava as oportuni-
dades e não as deixava passar. Em 
1979, assumiu a representação 
das Maçãs Rasip Agropastoril, do 
grupo Randon, de Vacaria (RS). 
“Vencemos algumas barreiras e 
alguns anos depois estávamos 
dentro de grandes redes super-
mercadistas. A partir de então, tive 
que vender as demais empresas 
para dedicar-me exclusivamente 
à representação”, relembra. Para 
diversificar os negócios, a empresa 
acrescentou frutas importadas do 
Chile ao seu mix de produtos. A 
parceria entre a Boccati e a Rasip, 
com as maças, durou até janeiro 
de 2015.

Sobre a Boccati
A trajetória da marca Boccati ini-

ciou em 1995, quando D’Agostini 
assumiu a representação exclusiva 
do queijo Gran Formaggio, do 
grupo Randon. As peças eram co-
mercializadas no varejo e depósito 
da empresa, localizado no mesmo 
endereço até hoje (Antônio Ribeiro 
Mendes, 2043, bairro Santa Cata-
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rina, Caxias do Sul/ RS). “Os clientes 
vinham comprar queijo e me pediam 
vinho para degustar. Assim, em 1996, 
estabeleci uma parceira com a vinícola 
Miolo e comecei a comercializar seus 
vinhos. Com o passar do tempo, 
novas parcerias foram firmadas com 
outras vinícolas”, conta o empresário, 
destacando que os importados foram 
inseridos ao portfólio a partir de 1999. 
Ainda hoje, a Boccati possui a comer-
cializa os queijos Gran Formaggio.

Atento às necessidades do mercado 
consumidor, a Boccati busca sempre 
diversificar os negócios. Em 2000, a 
empresa embarcou no segmento de 
eventos, abrindo o espaço da loja para 
a realização de confraternizações. No 
ano de 2005, ingressou no segmento 
de champanheiras, taças, copos e 
acessórios de plástico, lançando seu 
primeiro catálogo de presentes em-
presariais.  

Novos investimentos
Julio Cesar D’Agostini quer, ainda, 

ampliar o investimento no segmen-
to gourmet, diversificando os itens 

disponíveis no bazar da loja. Para o 
fundador da Boccati, que hoje com-
partilha o comando da empresa com 
um sócio, Mateus Marcon, e com a 
esposa, Lenita D’Agostini, responsável 
pelo bazar, o sucesso da empresa 
está alicerçado no trabalho e na 
ética profissional. “Além da família, o 
trabalho é outra grande paixão. Faço 
tudo com muita dedicação e sempre 
com pensamento positivo”, conta o 
visionário que é lembrado também 
pelo seu otimismo.

Atualmente, a Boccati conta com 
um grupo de 41 colaboradores e 
investe permanentemente em trei-
namentos. “Se chegamos a esse 
patamar, de sermos reconhecidos nos 
principais polos brasileiros dos seg-
mentos em que atuamos, é porque 
tivemos, ao longo da nossa jornada, 
colaboradores, clientes, fornecedores 
e parceiros de negócios que sempre 
confiaram no nosso trabalho. A cada 
um, nosso profundo agradecimen-
to. Todos contribuíram para esses 
20 anos da Boccatti”, reconhece 
D’Agostini, orgulhoso.

Julio D’Agostini: otimisto e dedicação

andréia debon
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A Linha Premium 
da Vinícola Fa-
zenda Santa Rita 
lança seu primei-
ro Merlot. Da Sa-
fra de 2014, o 
Vinho Tinto Fino 
Seco Merlot 2014 
– Família Lemos 
de Almeida, tem 
como destaque 
sua maturação 
durante sete me-
ses em barris de 
carvalho francês 
Gran Selection. 

No embalo dos festejos do cente-
nário, a Vinícola Peterlongo lança a 
Coleção Vintage, apresentada pelo 
sócio diretor, Luiz Carlos Sella, duran-
te a Festa dos 100 Anos, que reuniu 
mais de 300 convidados no dia 15 de 
outubro, no Castelo Peterlongo, em 
Garibaldi (RS), Capital Brasileira do 
Espumante.

A linha, composta por seis garrafas 
colecionáveis, é uma releitura dos mais 
clássicos e importantes rótulos que 
marcaram época no centenário da 
vinícola. Cinco dessas garrafas -todas 
champagnes e espumantes – vêm 
numa caixa de madeira, que relembra 

Garrafas colecionáveis já estão à 
venda no varejo da vinícola.

Coleção Vintage Peterlongo
Jeferson soldi/divulgação 

a década de 1930. A sexta garrafa, uma 
Magnum, com 1,5 ml, completa a coleção. 

Uma edição emblemática. As-
sim pode ser definido o 9º Con-
curso do Espumante Brasileiro, 
que chega a 2015 com número 
recorde de amostras inscritas e 
premiação destaque, novidade 
do concurso. Realizado pela As-
sociação Brasileira de Enologia 
(ABE), o evento contou com dois 
dias de degustações, onde 264 
amostras provenientes de 70 
vinícolas de 10 regiões produto-
ras do Brasil foram degustadas 

por 44 enólogos em Garibaldi, 
a Capital Brasileira do Espu-
mante. A excelência da bebida 
nacional resultou na premiação 
de 80 espumantes, sendo cinco 
Grande Medalha de Ouro (aci-
ma de 92 pontos), 70 Ouro (88 
a 91 pontos) e cinco Prata (84 
a 87 pontos). Confira a lista de 
vencedores no site http://www.
bonvivant.com.br/2015/10/19/
resultados-do-concurso-do-
-espumante-brasileiro/

Resultados do concurso do Espumante Brasileiro 

Vinícola Fazenda 
Santa Rita Giacomin Indústria 

de Bebidas

O Cabernet Sauvignon H 
é a representação imponente 
da qualidade dos vinhos da 
família Giacomin. Premiado 
nacionalmente, esta edição 
limitada foi produzida com 
o cuidado e a dedicação 
que só os grandes vinhos 
recebem, desde o plantio das 
videiras até a personalização 
dos rótulos. As características 
exclusivas deste varietal se 
apropriam das fontes naturais 
que só a localidade de Mato 
Perso, em Flores da Cunha.
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São Paulo recebeu suas primeiras 
videiras no distante ano de 1532, tra-
zidas pelas mãos de Martim Afonso de 
Souza. Mas a viticultura do estado nunca 
se desenvolveu de forma expressiva. 
Sua produção sempre esteve voltada a 
vinhos modestos, produzidos geralmente 
a partir de uvas híbridas. Esse cenário 
acaba de mudar, com o lançamento, 
recentemente, dos primeiros vinhos finos 
da vinícola Guaspari, situada em Espírito 
Santo do Pinhal, na Serra da Manti-
queira, próxima à divisa com o sul de 
Minas Gerais. Com origem fortemente 
ligada ao campo, a Família Guaspari 
se dedicou ao desafio de transformar 
uma antiga fazenda cafeeira em uma 
vinícola de referência nacional. Ao sair 
da estrada principal e pegar o caminho 
vicinal que leva a Fazenda Guaspari, 
não se tem ideia do que está por vir. Ao 
adentrar a surpreendente propriedade, 
tem-se a sensação de que chegamos a 
Toscana. Alamedas sinuosas com estrei-
tos calçamentos de pedra, ladeados por 
esguios e altos ciprestes, colinas repletas 
de oliveiras e macadâmias. Estamos a 
meros 200 km de São Paulo.

A geografia e o clima locais são ca-
racterizados por morros com altitudes 
entre 700 e 1.300 metros, noites frescas, 
ótima insolação e amplitude térmica 
entre 10°C e 12°C nos meses de julho 
e agosto. Os solos são secos, de com-
posição granítica e ótima drenagem. 
O projeto teve início em 2006, quando 

Bras i l  do  V inho

Johnny Mazzilli

Vinícola
Guaspari
Com vinhos bem elaborados, 

empresa colocou o estado de São 
Paulo definitivamente no mapa 

mundial dos vinhos de qualidade
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foram plantadas as primeiras videiras. Em novembro de 
2014, a Vinícola Guaspari apresentou sua primeira safra 
comercial, com dois vinhos tintos e um branco: Syrah Vista 
da Serra 2011, Syrah  Vista do Chá 2011 e o Sauvignon 
Blanc 2012. Os rótulos chegaram ao mercado já com o 
reconhecimento de críticos brasileiros e estrangeiros, por 
sua destacada qualidade. Steven Spurrier – o conhecido 
inglês organizador do célebre Julgamento de Paris, se 
referiu aos vinhos da Guaspari como “amazing”, em 
artigo publicado na revista Sommelier. Em maio deste 
ano, o Syrah Vista da Serra 2012 recebeu medalha de 
prata na 9ª edição da Competição Internacional Syrah 
du Monde 2015, organizada pela Associação Forum 
DEnologie, na França.

A principal inovação do projeto da Guaspari é a colhei-
ta no inverno. A safra é transferida de estação através da 
poda dupla. Normalmente, as videiras são podadas uma 
vez ao ano, mas a Guaspari faz duas podas. A primeira, 
de formação, realizada imediatamente após a colheita, 
tem por objetivo impedir que a planta frutifique em sua 
época natural. A segunda é a poda de produção, seis 
meses após a primeira. Essa estratégia tem por objetivo 
que os últimos estágios de amadurecimento das uvas e 
sua colheita transcorram em clima favorável, mais seco e 
ameno, com boa amplitude térmica e longe da perigosa 
umidade causada pelas chuvas constantes de verão, 
afastando assim o risco de fungos e pragas. Cada estágio 
do ciclo das parreiras recebe o meticuloso cuidado de 
profissionais capacitados e técnicos experientes vindos de 
Portugal, Estados Unidos e Chile. São utilizadas mudas de 
clones franceses. Um extensivo mapeamento de solos foi 
realizado, com o intuito de localizar as melhores parcelas 
da propriedade de 800 hectares, dos quais 60 hectares 
estão atualmente plantados com vinhas de diversas varie-
dades. A escolha das castas levou em conta não somente 
os solos, mas também as condições climáticas na região. 
Dois anos após o primeiro plantio, a vinícola foi cons-
truída, e o primeiro vinho foi produzido artesanalmente. 
Os testes realizados no mapeamento mostraram grande 
predisposição de adaptação da Syrah. Constatou-se 
que o solo pedregoso se assemelhava ao da região do 
Rhône, no sul da França, onde reina a Syrah. Vem daí 
a escolha dessa cepa. As primeiras safras superaram as 
expectativas. Vista da Serra e Vista do Chá estão, sem 
dúvida, entre os melhores vinhos produzidos no Brasil. 
Ambos são tintos elegantes, carnudos e intensos. O Vista 
da Serra 2012 apresenta a faceta clássica da Syrah: boa 
intensidade aromática, notas de frutas negras, pimenta 
branca, alguma menta e tostado. Na boca, tem corpo 
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médio e textura macia e aveludada. O 
Vista do Chá, por sua vez, se mostrou 
um pouco mais intenso no aroma, com 
notas de frutas vermelhas, um leve toque 
de café e boa presença de tostado. Na 
boca, tem mais corpo que o Vista da 
Serra, mas segue a mesma linha, com 
taninos macios e uma elegância notável. 
Já o surpreendente Guaspari Sauvignon 
Blanc 2012 é saudavelmente diferente 
do estilo excessivamente frutado do novo 
mundo. Há algo de Loire, mineralidade 
bastante presente, notas herbáceas, 
grande frescor e um aporte de com-
plexidade, pelo fato de 20% do vinho 
estagiar em barricas francesas. A safra 
2013 teve uma parcela de 30% do vinho 
que fermentou no ovo de concreto. Há 
outras castas plantadas - Chardonnay, 
Viogner, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot e 
Moscatel. Algumas variedades, como o 
Chardonnay e o Pinot Noir, ainda não 
apresentaram os resultados esperados, 
e por esse motivo, estes vinhos ainda 
não estão disponíveis. Um espumante 
está em fase de desenvolvimento e 
deve em breve chegar ao mercado. A 
vinícola utiliza somente barricas france-
sas, bem como um tanque de concreto 
oval, linha de engarrafamento italiana 

e laboratório próprio para controle de 
qualidade. O projeto arquitetônico da 
vinícola preservou o estilo das antigas 
fazendas de café da região, integrando 
a cultura e a estética locais. As vinhas 
estão distribuídas em 12 vinhedos, cha-
mados de “vistas”, uma referência às 
paisagens que se descortinam defronte 
a eles. São terrenos sinuosos, marcados 
por manchas de Mata Atlântica, cafezais, 
oliveiras, macadâmias e capim gordura.

No comando das operações está o 

proprietário Paulo Guaspari. “Nosso 
objetivo é produzir o melhor vinho 
brasileiro da história”, afirma ele, sem 
hesitação. “Dedicamos esforços e re-
cursos para trazer o que há de melhor 
em termos de tecnologia. Temos uma 
equipe de experientes profissionais de 
diferentes partes do Brasil e do mundo, 
reunindo um conhecimento valiosíssimo. 
Contamos ainda com os dedicados 
talentos da região, que abraçaram essa 
nova cultura. Acreditamos que estamos 
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Johnny mazzilli

Vinícola utiliza somente barricas francesas, bem como um tanque de concreto oval, linha 
de engarrafamento italiana e laboratório próprio para controle de qualidade. 
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trilhando o caminho certo”, completou Paulo. Recente-
mente, o Valor Econômico se referiu ao Guaspari Syrah 
Vista da Serra 2011 como um dos melhores vinhos do 
novo mundo de 2013.

A equipe tem dois consultores internacionais de peso. 
Na viticultura, o português Paulo Macedo cuida das podas 
e da condução do vinhedo. Paulo é, há 14 anos, agrôno-
mo da famosa Symington, um dos maiores produtores do 
Douro. Quem cuida da vinificação e amadurecimento dos 
vinhos é o produtor norte americano Gustavo González, 
que já foi responsável pelos tintos de ninguém menos 
que Robert Mondavi e da italiana Tenuta dell’Ornellaia. 
Hoje, Gustavo tem sua própria vinícola, a Mira, situada 
no estado americano da Califórnia. 

“A Vinícola Guaspari é a concretização de um sonho. 
Estamos transformando em realidade o desejo de abrir 
novas fronteiras para a viticultura do Brasil, colocando 
a região de Espírito Santo do Pinhal no mapa mundial 
dos vinhos de alta qualidade. Queremos fazer um vinho 
marcante na história dos vinhos do Brasil e, porque não, 
do mundo”, diz Marina Gonçalves, diretora-executiva 
da empresa.

Graças ao protagonismo da vinícola Guaspari, nunca 
se viu tanta expectativa em relação a um vinho brasileiro 
como se tem observado entre jornalistas, críticos espe-
cializados, sommeliers e amantes de vinhos em geral. 
É grande a curiosidade em torno da “vinícola nova do 
interior de São Paulo”. Estamos todos atentos aos próxi-
mos passos e aguardando com curiosidade seus novos 
lançamentos. Johnny mazzilli

Paulo Guaspari
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Suco de  uva ,  v inho  e  saúde

Derivados da 
uva e o câncer

Caroline Dani

De acordo com estimativas mundiais 
do projeto Globocan 2012, da Agência 
Internacional para Pesquisa em Câncer 
(Iarc, do inglês International Agency for 
Research on Cancer), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), houveram 
14,1 milhões de casos novos de câncer 
e um total de 8,2 milhões, em todo o 
mundo, em 2012. A carga continuará 
aumentando nos países em desenvolvi-
mento e crescerá ainda mais em países 
desenvolvidos se medidas preventivas não 
forem amplamente aplicadas. Nesses, os 
tipos de câncer mais frequentes na popu-
lação masculina foram próstata, pulmão 
e cólon e reto; e mama, cólon e reto e 
pulmão entre as mulheres. Nos países em 
desenvolvimento, os três cânceres mais 
frequentes em homens foram pulmão, 
estômago e fígado; e mama, colo do 
útero e pulmão nas mulheres.

Em 2030, a carga global será de 21,4 
milhões de casos novos de câncer e 13,2 
milhões de mortes, em consequência 
do crescimento e do envelhecimento 
da população, bem como da redução 
na mortalidade infantil e nas mortes por 
doenças infecciosas em países em desen-
volvimento.

No Brasil, a estimativa para o ano de 
2014, que será válida também para o 
ano de 2015, aponta para a ocorrência 
de aproximadamente 576 mil casos novos 
de câncer, incluindo os casos de pele não 
melanoma, reforçando a magnitude do 
problema do câncer no país. O câncer 
de pele do tipo não melanoma (182 mil 
casos novos) será o mais incidente na po-
pulação brasileira, seguido pelos tumores 
de próstata (69 mil), mama feminina (57 
mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 
mil), estômago (20 mil) e colo do útero 
(15 mil).

Para o Brasil, são esperados 57.120 
casos novos de câncer de mama, com 
um risco estimado de 56,09 casos a 
cada 100 mil mulheres (Tabela 1). Sem 

considerar os tumores de pele não me-
lanoma, esse tipo de câncer é o mais 
frequente nas mulheres das regiões Su-
deste (71,18/ 100 mil), Sul (70,98/ 100 
mil), Centro-Oeste (51,30/ 100 mil) e 
Nordeste (36,74/ 100 mil). Na região 
Norte, é o segundo tumor mais incidente 
(21,29/ 100 mil).

Recentemente, o Portal Terra publicou a 
seguinte mensagem “Uma taça de vinho 
por dia aumenta riscos de câncer de 
mama”. Esta mensagem gerou especula-
ções, principalmente, pois, atualmente, os 
números deste tipo câncer vem atingindo 
números alarmantes. Sendo assim, abaixo 
apresentamos algumas explicações quan-
to a este estudo.

Esse estudo foi desenvolvido pelo The 
European Prospective Investigation into 
Cancer and nutrition (EPIC), envolvendo 
23 centros em 10 países. Homens e mu-
lheres foram acompanhados durantes 12 
anos e meio. Neste estudo, os benefícios 
para os tomadores de bebida alcóolica 
poderiam estar associados apenas a 
quem consome menos do que 15g/dia.  
Estando esses resultados em concordân-
cia com um estudo da Inglaterra, onde a 
redução na mortalidade estava associada 
quando a mediana de consumo da po-
pulação era de 5g/dia

Neste estudo da EPIC, a ingestão de 
álcool durante a vida pode estar rela-
cionado a mortalidade por canceres. 
Em homens, a ingestão está associada a 
mortes por acidentes e mortes violentas. 
Entre as mulheres, associada a cânceres, 
não havendo associação a doenças car-
diovasculares.  Esse estudo conclui que 
isso ocorre com uma ingesta alta (>15g/
dia) e estando o maior risco no consumo 
de cerveja do que no vinho.

Outro estudo, realizado pelo French 
National Institute of Health and Medical 
Research, demonstrou que mulheres na 
pós-menopausa apresentam um associa-
ção entre o consumo de álcool e câncer 
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de mama, sendo que o consumo da 
cerveja apresentando o maior risco 
para quem consome mais do que 
dois copos por dia. Ainda este estudo 
comprova que o sobrepeso associado 
ao alto consumo de bebida alcóolica 
agrava a este risco.

O que podemos afirmar é que os po-
lifenóis presentes nos derivados da uva, 
principalmente suco de uva e no vinho, 
possuem ação anticancerígenas, po-
dendo auxiliar na prevenção do câncer. 
Inúmeros estudos já têm demonstrado 
que os polifenóis isolados ou as bebidas 
ricas em polifenóis podem prevenir 
diversos tipos de cânceres, entre eles o 
câncer de mama. 

Com certeza, muito ainda há para ser 
investigado e com certeza a associação 
do aparecimento do câncer de mama 
com vinho está relacionado a quanti-
dade de álcool ingerida, sendo assim, 
bebendo moderadamente estaremos 
em segurança.

Um estudo desenvolvido pela Uni-
versity of Illinois at Urban-Champaign, 
IL, USA demonstrou que a ingesta de 
suco de uva por animais reduz de forma 
significativa a formação de tumores 
de mama. Ainda, estudos do grupo 
do Professor Daniel Araki Ribeiro, da 
Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) demonstraram que o con-
sumo de suco de uva concentrado 
reduz os níveis de células cancerígenas 
de colon, bem como outros benefícios 
neste modelo de câncer.  Corroboran-
do, estudos da Columbia University, 
NY, USA, demonstraram que o resve-
ratrol previne o câncer de mama, ou 
seja, produtos ricos neste composto 

também auxiliariam na prevenção. 
Ainda, em recente pesquisa finalizada 
no Centro Universitário Metodista IPA, 
observou-se que o consumo de suco de 
uva durante 30 dias por idosos reduz 
significativamente alterações celulares, 
as quais podem gerar mutações, e por 
consequência o câncer.

Mais recentemente, estudos desen-
volvidos pelo Lombardi Cancer Center, 
da Georgetown University, Washington, 
DC, USA, demonstram que escolhas 
dietéticas na gestação podem influen-
ciar no aparecimento de câncer de 
mama nas filhas. Estudos da Prof. Dr. 
Leena Hilakivi-Clarke demonstram que 
uma dieta rica em gordura na gestação 
aumenta o risco de desenvolver este 
câncer nas filhas quando atingem a 
idade adulta. Com o intuito de verificar 
se a ingesta de suco de uva na gesta-
ção pode ser um aliado na proteção 
ao desenvolvimento de câncer de 
mama na prole, estou desenvolvendo 
meu Pós Doutorado atualmente neste 
laboratório. Estarei no Lombardi Cancer 
Center até final de fevereiro de 2016, e 
neste período tentaremos investigar de 
que forma o suco de uva pode ser um 
aliado ao câncer de mama, doença 
que tanto assombra as mulheres em 
nosso estado e País.

Aguardem novidades sobre o tema, 
e outros temas que abordaremos nesta 
coluna. Abraço.

Fonte: INCA e Pubmed 
Central Library
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As colinas são imensas, e os ciprestes protegem a sua 
intimidade. Nas suaves ondulações, crescem o alecrim, 
a lavanda e os girassóis, dando um colorido especial à 
paisagem. Lindos vinhedos também compõem o cenário, 
além de gastronomia e dos vinhos que são desejo universal. 
A Toscana é pura inspiração, uma das regiões produtoras 
de vinho mais importantes do mundo. Fazendas históricas, 
que pertenceram às mais nobres famílias de Florença, se 
modernizaram e ajudaram a melhorar muito a qualidade 
do vinho italiano, transformando este terroir, localizado 
no Centro da Itália, no local de onde surgem alguns dos 
melhores vinhos da Itália e do mundo.  É fundamental citar 
o Chianti, o Brunello di Montalcino e o Vino Nobile di Mon-
tepulciano, principalmente à base da uva Sangiovese. Entre 
os brancos, o Vernaccia di San Gimignano, elaborado com 
a uva Vernaccia. Vinhos de excelência que destacam a mais 
pura expressão de um dos mais privilegiados microclimas 

para a produção de uvas de rara pureza e originalidade. A 
reportagem da Bon Vivant visitou a Toscana a convite dos 
Consorzios Vino Chianti Classico, Vino Nobile di Montepul-
ciano, Vino Brunello di Montalcino e Denominazione San 
Gimignano e pôde conhecer de perto esta região e seus 
vinhos que arrancam suspiros de qualquer bon vivant. Esses 
consórcios realizam, anualmente, no mês de fevereiro, as 
degustações das safras que entrarão no mercado. 

Vinhos, estilos e qualidade
Os vinhos toscanos são conhecidos em todo o mundo 

pela qualidade. Apresentam estilos variados, porém, em 
todos eles se destacam o requinte, a elegância e comple-
xidade aromática, frutos do terroir da região. O território 
da Toscana é especial por natureza. “O solo é formado 
por interrupções de rochas antigas. Isso dá complexidade 
e persistência ao vinho. O clima especial, quente e ventoso 

V inhos  -  espec ia l  Toscana

O puro terroir da Toscana
Região italiana é inspiração para produtores de vinho e visitantes

Andréia Debon*
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no verão, sinônimo de calor e intensidade, interrompido 
por pouca chuva, sinônimo de elegância e acidez, o que 
garante a longevidade”, explica o enólogo e consultor 
de diversas vinícolas em diferentes territórios toscanos, 
Paolo Salvi. 

“Durante muitos anos a Toscana produziu vinhos com 
coloração intensa, encorpados e opulentos, no estilo 
Bordeaux. Hoje, finalmente, se percebeu que deve-se 
respeitar o que o terroir oferece de melhor, que são 
os aromas frutados e de flores, o corpo elegante e 
completo, e principalmente o sabor e a persistência, 
características que são encontradas nas uvas Sangiovese 
de qualidade.”, explica Paolo, que completa: “das uvas 
Sangiovese com ótima maturação fenólica, tânica e 
aromática se obtém vinhos de extraordinária qualidade 
e tipicidade, não obtidas em nenhuma parte da Itália 
e do mundo. Porém, isso só é possível se prestarmos 
muita atenção desde a os primeiros tratos com a vinha 
até a vindima, desde a vinificação do vinho até o seu 
envelhecimento”, pondera.

A uva Sangiovese é destaque, mas as castas para os 
vinhos brancos também merecem atenção, especial-
mente a Vernaccia, elaborada em San Gimignano, um 
lugarejo obrigatório para se visitar quando se está na 
toscana (leia mais na página 45). “Em outros territórios 
se obtém bons resultados também com Malvasia Bran-
ca, Vermentino, Chardonnay, Sauvingon e Viognier”, 
pontua.  A acidez, no entanto, é um pouco carente para 
este tipo de vinho, e isso se deve, segundo o enólogo, 
às mudanças climáticas, e na Toscana os verões estão 
cada vez mais longos e quentes.
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Enólogo e 
consultor 
Paolo 
Salvi.
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Apreciadores de vinhos, espe-
cialmente os italianos, já devem ter 
visto uma garrafinha de palha que 
enfeita cantinas em todo o mundo, 
inclusive no Brasil. Essa era a garrafa 
utilizada pelos produtores do Chianti 
entre os anos 1950 e 1960. Naquela 
época, o vinho Chianti era sinônimo 
de trattoria, vinho simples, e essas 
lindas garrafinhas eram chamadas 
Fiasco. Não que o vinho fosse um 
fisco, mas tinha menos qualidade 
do que os Chianti de hoje, para 
os quais são utilizados vasilhames 
do tipo bordalês. Os da garrafinha 
ainda existem, mas servem mais para 
enfeitar as cantinas.

Chianti é a primeira região demar-
cada de vinhos em todo o mundo 
(1716). Está localizado na área 
central da linda Toscana, entre Flo-
rença e Siena. O clima é continental, 
com temperaturas muito baixas no 
inverno, muitas vezes abaixo de cinco 
graus, e altas no verão, chegando 
a 35 graus. As altitudes variam de 
250 a 600 metros, podendo che-
gar a 800. As tipologias do terreno 
mudam de uma microrregião para 
outra. Porém, predominam os solos 
argilosos calcários. 

A área onde é elaborado o Chianti 

V inhos  -  espec ia l  Toscana

Chianti

A região de Chianti tem como 
símbolo um gallo nero (galo preto). 
Mas, você sabe por quê? Há mais 
de 400 anos, as cidades de Siena 
e Florença disputavam as fronteiras 
de seus vinhedos. Para dar um fim a 
essa discussão decidiu-se por orga-
nizar uma disputa entre cavaleiros. 
Um representante de cada cidade 
partiria, de madrugada, na direção 
do oponente. O local onde estes 
se encontrassem marcaria o limite 

territorial. Os moradores de Siena 
selecionaram um falo branco, bem 
nutrido. Já os florentinos um galo 
preto e mal alimentado. O galo 
preto, com fome, cantou primeiro. 
O cavaleiro de Florença partiu na 
frente estendendo as fronteiras da 
cidade até o Castello de Fonterutoli. 
O Gallo Nero (galo negro) tornou-
-se, desta maneira, o símbolo deste 
que é um dos vinhos mais famosos 
do mundo, o Chianti.

é uma das maiores e mais conhe-
cidas na Itália, tanto em temos de 
vinhos quanto em gastronomia. São 
sete mil hectares de vinhedos para a 
produção do Chianti Clássico. Este 
tipo de vinho é elaborado com 80% 
da uva Sangiovese e 20% de outras 
uvas, como as autóctonas Canaiolo 
e il Colorino, e as internacionais  
Cabernet Sauvignon e  Merlot. En-
tre suas características estão leveza 
e frescor. São frutados e com uma 

alta acidez. Se o vinho levar em seu 
rótulo a palavra riserva significa que 
é superior, já que foi elaborado com 
melhores uvas e possui mais tempo 
de amadurecimento, inclusive em 
barricas. A denominação é Chianti 
Clássico, mas há outras na área do 
Chianti DOCG. São pequenas áreas 
geográficas, entre elas estão Chianti 
Montalbano, Chianti Colli Aretini, 
Chianti Colline Pisane, Chianti Colli 
Senesi e Chianti Colli Fiorentini.

Lenda do Galo Nero

andréia debon

Degustação das novas safras de Chianti acontecem no 
mês de fevereiro, em Florença.
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Outro DOCG da Toscana que é 
obtido da Sangiovese, porém de 
outro clone conhecido por Prugnolo 
Gentile, é o Vinho Nobile di Mon-
tepulciano. É elaborado somente 
com uvas provenientes da pequena 
Montepulciano, uma cidadezinha 
medieval erguida toda em pedra no 
alto da colina, e os vinicultores se-
guem a receita do corte de Chianti 
e utilizam junto a Sangiovese a uva 
Canaiolo. O vinho é considerado 
intermediário entre o Chianti Clássi-
co e o Brunello. Isso porque o clima 
apresenta noites mais quentes e o 
solo é arenoso. 

Montepulciano é uma cidade 
com 14 mil habitantes, localizada 
ao sul da Toscana. É caracteriza-
da por ricas paisagens naturais e 
históricas. Grande parte de sua 
arquitetura permanece inalterada 
desde os anos 1580. O Vino Nobile 

Vinho Nobile di Montepulciano 

Vinhedos em Montepulciano.
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di Montepulciano obteve sua DOC 
em 1966 e sua DOCG em 1980. 
Para obter o selo DOCG, o vinho 
deve ter 70% de Sangiovese, de-
nominado Montepulciano Prugnolo 
Gentile, e 30% de outras uvas tintas 

toscanas. Pode ser comercializado 
depois de dois anos de maturação 
para o vinho normal e três para os 
reservas. A vinificação deve, obri-
gatoriamente, ser feita na Comune 
di Montepulciano.
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Brunello di Montalcino. É quase impossível ficar indife-
rente diante deste nome, já que é uma das mais apreciadas 
denominações da Itália, que ganhou grande destaque 
internacional nas últimas décadas e cuja ótima reputação 
continua crescendo. O vinho Brunello di Montalcino é 
um dos tintos mais imponentes da Itália e reconhecido 
no mundo inteiro como um vinho de qualidade superior. 

Foi uma das primeiras DOCs da Itália, e a primeira 
DOCG, em 1980. O vinho é elaborado no pequeno vi-
larejo de Montalcino, na província de Siena, na Toscana, 
noroeste da Itália, com a uva Sangiovese, que por lá é 
conhecida como Brunello, já que é um clone local. Antes 
de chegar ao mercado precisa de no mínimo cinco anos 

em cantina. Nesta região, o terreno é argiloso-arenoso, 
rico em calcário. O sol brilha boa parte do ano, clima 
determinante para a qualidade das uvas.

Também na pequena Montalcino são elaborados vinhos 
de consumo mais imediato, como o Rosso di Montalcino, 
que é mais jovem e fresco. O Rosso também é elaborado 
com a Sangiovese, porém seu tempo de maturação é 
menor. Outro vinho conhecido por lá é o Moscadello di 
Montalcino, feito com a uva Moscato. É um vinho doce, 
ideal para sobremesa, assim como o Vin Santo, outra 
bebida levemente adocicada e com alta concentração 
de álcool, feita, tradicionalmente, com a uva Malvasia ou 
Trebbiano, pelo processo de apassitamento.

Brunello di Montalcino 

Castelos medievais e natureza 
exuberante fazem com que 
milhares de turistas visitem 
a região todos os anos. Na 
foto, o Castelo Banfi, vinícola 
localizada em Montalcino.
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Coloração palha delicada com tons esverdeados. 
Sentem-se aromas de ameixa amarela e frutas cítri-
cas, além da amêndoa e tons levemente herbáceos. 
Ingresso macio em boca, com frescor envolvente 
e final levemente amendoado. A descrição é do 
principal vinho branco da Toscana, o Vernaccia di 
San Gemignano, bebida que fez renascer os vinhos 
brancos por lá. A disciplinar de sua produção exige 
que ele seja elaborado com 85% de Vernaccia. 
Os outros 15% podem ser de outras uvas brancas 
cultivadas no território. No entanto, não é permiti-
do o uso das variedades Traminer, Muller Turgau, 
Moscato Branco e as Malvasia de Cândia e Istria. 

O território de San Gimignano é formado por 12 
mil hectares, desses 5600 destinados para a produ-
ção de uvas, oliveiras e cereais. Se caracteriza por 
um clima mediterrâneo. Os verões são muito secos 
e o inverno não é rígido. A área de elaboração de 
vinho está localizada em um território montanhoso, 
situado a noroeste da província de Siena. A princi-
pal denominação de origem é a Vernaccia di San 
Gimignano DOCG, seguida pela San Gimignano 
DOC. No entanto, neste pequeno terroir também 
estão presentes outros vinhedos para elaboração 
de Chianti e outros vinhos toscanos mais simples. 

Vernaccia di 
San Gemignano

Uva Vernaccia, branca importante da Toscana.
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A paisagem toscana integra os 
sonhos de qualquer pessoa que seja 
apaixonada por vinhos. Montalcino 
e Motepulciano são lugarejos lindos, 
mas uma localidade, em especial, 
vale a pena visitar: San Gimignano, 
uma cidade medieval rica em histó-
ria, gastronomia e vinho. Um lugar 
charmoso, romântico, um programa 
imperdível, especialmente para os 

casais. San Gimignano é pequena, 
um dia por lá já é o suficiente. Está 
localizada a 60 quilômetros de Flo-
rença. O que mais chama atenção 
é como o lugar é jeitoso, com flores 
nas varandas das casas. Além de 
diversos bares e restaurantes, o local 
também é conhecido por oferecer 
gelatos (sorvetes) de excelente qua-
lidade.  

Dica: Quer visitar a Toscana e precisa 
de ajuda para organizar o roteiro? O 
italiano Filippo Magnani é especialista 
em turismo dessa região. Ele é proprie-
tário da Agência Fufluns e vai te ajudar 
a programar as visitas e um roteiro com 
o melhor da culinária local. Site: www.
fufluns.com.

San Gimignano 

História da Sangiovese 
Já a Sangiovese teve sua primeira ci-

tação em 1590 em documentos escritos 
por Giovanvettorio Soderini. Nesses do-
cumentos, Soderini menciona que a uva 
Sangiogheto produzia bons vinhos. Não 
existe comprovação precisa de que essa 
variedade é a mesma que a Sangiovese 
de hoje. A Sangiovese, como é conhecida 
em Chianti, muda de nome em Montal-
cino, onde, além de receber o nome de 
Sangiovese Grosso, também é chamada 
de Brunello. Em Montepulciano, ela tem 
o nome de Prugnolo Gentile e na costa 
da Toscana (Maremma) é chamada de 
Morellino. Na Ilha de Córsega, França, 
recebe o nome de Nieluccio.
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A pequena San Gimignano é uma das mais lindas cidades medievais da Toscana. 

* a Jornalista viaJou para a itália à Convite 
dos ConsórCios de vinhos da tosCana.
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Bon Vivant: Como começou sua 
carreira? Sua família trabalhava com 
vitivinicultura?

Cipresso: Não, na minha família 
ninguém trabalhou com vitivinicultura. 
Eu iniciei os estudos em agricultura, 
mas não tinha intenção de me dedicar 
ao vinho. Quando eu era adolescente 
estava interessado em tudo o que tinha 
a ver com as montanhas pouco distantes 
de Bassano del Grappa, lugar onde 
nasci. Quase por acaso, quando tinha 
20 anos, fui para Montalcino para fazer 
uma experiência em uma propriedade 

vitivinícola. Ali nasceu minha paixão pelo 
vinho e que nunca mais parou de crescer, 
ano a ano.

BV: Quais são as diferenças entre 
trabalhar em um projeto próprio e 
como consultor?

Cipresso: A diferença está fundamen-
talmente na liberdade de expressão, pes-
quisa e ação. Trabalhar com consultoria é 
uma maneira de medir suas habilidades 
a partir de elementos humanos e natu-
rais. Cada projeto há instrumentos para 
interpretar e valorizar, aos quais procuro 
dar voz. A minha filosofia de trabalho é 

sempre a mesma, mas, de tempos em 
tempos, é necessário avaliar os fatores 
pré-determinados: clima, disciplinares de 
produção e identidade da propriedade. 
Quando o projeto é meu, tenho mais au-
tonomia. Eu mesmo seleciono, com toda 
a liberdade, os terroirs mais interessantes, 
os vinhedos mais fáceis de interpretar a 
partir dos meus objetivos tecnológicos.   

BV: Atualmente, você assessora 
quantas empresas? Onde?

Cipresso: Eu sempre busquei, princi-
palmente por motivos ligados a minha 
curiosidade profissional, de não limitar 

Roberto Cipresso é enólogo italiano e tem uma relação 
estreita com o Brasil. Conceituado no país europeu e também 
na Argentina, onde está à frente da Achaval Ferrer, uma das 
bodegas ícones do país vizinho, Cipresso atua como consultor 
da Bueno Wines, capitaneada pelo locutor esportivo Galvão 
Bueno. Na Campanha Gaúcha, elabora o tinto Bueno Paralelo 
31, o espumante Bueno Cuvée Prestige Brut, Bellavista Estate 
Pinot Noir (premiado com Medalha de Ouro no Concurso 
Mundial Bruxelas-Brasil 2014), Bellavista Estate Sauvignon 
Blanc e o novo Bueno Bellavista Desirée Brut Rosé. 

 Além disso, Cipresso também assina, junto com Bueno, um 
Brunello di Montalcino, o Bueno-Cipresso Brunello di Mon-

talcino, que chega ao mercado em três safras, 2004 Riserva, 
2005 e 2007. Outro vinho elaborado em terras italianas é 
um super-toscano, o Bueno La Valletta, um puro sangiovese. A 
produção se faz na vinícola italiana de Cipresso, a propriedade 
Poggio al Sole, no coração da Toscana, com capacidade de 
produção é de até 15 mil garrafas por safra. 

Em 1999, fundou a Winemaking, um grupo de consultoria 
agrônoma e enológica que atende vinícolas da Itália e do 
exterior. Seu conhecimento da terra e dos segredos o levou 
a iniciar a Winecircus, uma adega-laboratório experimental 
dedicada à pesquisa da atividade vitivinícola, em parceria com 
as Universidades de Padova, Trento, Pisa e Udine.

A expressão da Sangiovese

“Acredito que um bom 

vinho é um projeto que 

deve observar alguns itens. 

É fundamental analisar e 

compreender bem as in-

formações que temos dis-

poníveis e entender como 

os elementos naturais 

ligados ao clima e ao solo, 

além das características da 

propriedade, o contexto 

territorial, o valor histórico, 

arquitetônico e estético”, 

Roberto Cipresso.

andreia debon
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mesmo que ele seja muito prestigiado, 
como é o caso de Montalcino, cidade 
onde habito com minha família. Nesses 
25 anos de enologia, trabalhei em diver-
sas vinícolas italianas (Piemonte, Vêneto, 
Sardenha, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria Abruzzo, Basilicata, Calábria, 
Sicília, além da Toscana). No exterior 
trabalhei em diversos países, como Espa-
nha, Argentina, Croácia e Brasil. Dessas 
experiências gosto muito de citar minha 
colaboração com a Bodega Achaval-
-Ferrer, na Argentina, a qual tenho muito 
entusiasmo e que me traz muita satisfa-
ção pessoal. Cito também o projeto no 
Brasil, cuja uma parte dele também é na 
Itália, com o empresário Galvão Bueno. 
Este projeto tem elementos interessantes 
e muito potencial.

BV: Quais os cuidados necessários 
na hora de elaborar um vinho, já que 
tu trabalhas com diferentes terroirs 
em diferentes países?

Cipresso: Acredito que um bom vinho 
é um projeto que deve observar alguns 
itens. É fundamental analisar e compre-
ender bem as informações que temos 
disponíveis, entender como os elemen-
tos naturais ligados ao clima e ao solo, 
além das características da propriedade, 
o contexto territorial, o valor histórico, 
arquitetônico e estético, etc. As escolhas 
sucessivas – agronômicas, enológicas, 
comerciais e de comunicação – devem 
ser organizadas tendo-se bem claro os 
fatores iniciais sob a ótica de dar vida 
e todos os componentes. A marca da 
empresa deve ser peculiar, ter identidade, 
ser reconhecida facilmente e permitir que 
o consumidor a reconheça em meio a 
tantas marcas.   

BV: Quando você elabora um vinho, 
que estilo busca dar a ele?

Cipresso: A minha filosofia de trabalho 
tem como ponto de partida o terroir. Uma 
vez que conhecemos bem o território 
devemos escolher bem a variedade. Esta 
escolha não deve observar as tradições 
impostas naquela área. A cepa escolhida 
deve interpretar o lugar de sua cultivação 
e exprimir fielmente suas características. 
Na vinícola, os critérios de trabalho 

devem seguir os mesmos objetivos. No 
entanto, esses critérios serão diferentes 
de ano a ano, de realidade para realida-
de, dependendo muito da vindima. Cada 
vindima é diferente da outra. 

BV: No Brasil você assessora a Bueno 
Wines, na Campanha Gaúcha. Quais 
são as grandes diferenças de terroir entre 
o Brasil e os demais países?

Cipresso: Os terroirs brasileiros se 
destacam pela luz especial, pela brisa do 
oceano e pelas altitudes que permitem 
temperaturas extremas.

BV: No Brasil você adotou uma téc-
nica para cobrir o vinhedo com uma 
tecido branco. Qual é o objetivo?

Cipresso: O objetivo é testar os 
resultados de produção em diferentes 
parcelas submetidas a diferentes intensi-
dades de luz. Essas uvas foram vinificadas 
separafamente para que se possa com-
parar os resultados.  

BV: Em suas vindas para o Brasil 
você já deve ter degustado vinhos 
brasileiros. Qual é sua avaliação 
sobre os mesmos?

Cipresso: Degustei muitos vinhos 
brasileiros impecáveis do ponto de vista 
organoléptico. Eram muito equilibrados. 
Os espumantes têm me surpreendido 
muito. No projeto conjunto com o Galvão 
Bueno o objetivo é elaborar somente 
espumantes pelo método champenoise, 
vinhos com personalidade, através de 
escolhas feitas a partir do terroir. O que, 
na minha opinião, está um pouco carente 
no Brasil é o elemento identidade, que 
é o que emociona em uma degustação.

BV: Como deve ser um vinho fácil 
de vender?

Cipresso: Um vinho fácil de vender 
é um vinho que tem alguma coisa para 
contar e que é coerente nos níveis qua-
litativos e da filosofia que conduziu a 
produção, os detalhes gráficos e estéticos 
de um rótulo e a sua comunicação. 

BV: Qual é a sua opinião sobre 
adaptar o vinho ao mercado?

Cipresso: Diante da minha filosofia de 
trabalho acredito que este tipo de ação 
não faça sentido, pelo menos para os 
vinhos e para as marcas que desejam 
despontar no mercado pela sua qualida-

de padrão. Quando um vinho tem algo a 
transmitir sabe-se que, a longo prazo, ele 
deve ser capaz de convencer o público e 
prepara-lo para compreende-lo.

BV: E sobre a vitinivicultura orgâ-
nica/natural?

Cipresso: Acho que devemos fazer 
tudo o que pudermos - no campo e na 
vinícola - a fim de respeitar o equilíbrio 
natural do terroir. Porém, não devemos 
esquecer que o objetivo principal é 
levar para as vinícolas uvas saudáveis e 
equilibradas. Eu apoio todas as práticas 
que tornam possível minimizar o uso de 
produtos químicos. Mas também acho 
que quando a situação exige esses pro-
dutos, principalmente em épocas onde 
há muita chuva, como na primavera, 
verão, não se deve usar o absolutismo e 
sim o bom senso. 

BV: O que o vinho representa para 
você?

Cipresso: Uma grande paixão. O 
vinho é testemunha importante da ex-
periência humana, a essência de um 
lugar físico mesmo estando a grandes 
distâncias. Um ingrediente precioso para 
desfrutar com os amigos momentos de 
convívio. 

BV: Você também é um escritor. 
Qual é a ligação entre literatura e 
vinho?

Cipresso: Por tudo o que o vinho 
representa ou que deve representar, 
acredito que, assim como a literatura, 
possa ser definido não somente como 
um importante instrumento de comuni-
cação, mas uma verdadeira obra de 
arte. 

BV: De onde vem a sua inspiração 
na hora de escrever um livro?

Cipresso: Da vida, de todos os dias. 
Das histórias dos homens muito ou muito 
pouco famosos, mas que para mim são 
importantes. Das minhas viagens ao 
redor do mundo, dos vinhedos e das 
cantinas que visito.

BV: Como você gostaria de ser 
lembrado?

Cipresso: Como um homem que 
teve a sorte de ser abençoado com uma 
grande fortuna: uma paixão inextinguí-
vel e uma curiosidade insaciável.
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A gastronomia é a melhor forma de iniciar o conheci-
mento da cultura de um país. Se você ainda não teve a 
oportunidade de conhecer a Toscana, nós trazemos até 
você um pouco do jeito toscano de cozinhar através de 
um italiano que nasceu e viveu nessa região da Itália e 
hoje tem seu restaurante no interior de Caxias do Sul, 
Serra Gaúcha. Il Refugio del Gourmet é um espaço no 

meio da natureza, onde Giuseppe Giudizi recebe apre-
ciadores de uma gastronomia simples e genuína, feita 
com poucos ingredientes, sabiamente combinados entre 
eles. Pães, óleo de oliva, tomates, presuntos, salames, 
entre outros embutidos, queijos e carnes de caça estão 
entre os destaques dessa culinária de inspiração cam-
ponesa. Confira as dicas do chef Giuseppe e delicie-se!

Ingredientes
320 g de massa
8 colheres de sopa de óleo de oliva extra virgem 
30 g de salsa 
1/2 dente de alho
60 g de bottarga 
80 g de parmesão 

Modo de preparo
Em uma tigela, preparar uma salsa fria com óleo de 
oliva, um pouco de suco de limão, salsa e alho bem 
picados. Em outra tigela misturar a bottarga com o par-
mesão ralado. Cozinhe a massa e tempere com a sala 
fria. Depois incluir a mistura de parmesão e bottarga. 
Servir bem quente. 

Rendimento: 4 porções

À Mesa  -  espec ia l  Toscana

Spaghetti alla bottarga

Comida toscana, 
um convite ao prazer

Chef Giuseppe Giudizi.

fotos/fabiana lavoratti
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Ingredientes
450 g de fígado de galinha
1 cenoura pequena 
1 talo de aipo
1cebola média
2 dentes de alho
Um macinho de salsa
2 anchovas na salmoura
Uma colher de alcaparras
10 g de manteiga
2 gomos de maçã descascados                                                                                                                            
½ xícara de chá de óleo de oliva extra virgem
3 colheres de sopa de vinagre
Uma colher pequena de concentrado de tomate
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes numa panela e cozinhe 
20 minutos, acrescentando um copo de água. Após, 
passe tudo no liquidificador e sirva ainda quente sobre 
as torradinhas.       

Patê de fígado 
de galinha

fabiana lavoratti
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Ingredientes
1kg de cordeiro
3 colheres de concentrado de tomate
3 colheres de óleo 
3 colheres de vinagre
Pimenta dedo de dama a gosto  
6 dentes de alho com casca
Sálvia, rosmarim, sal, pimenta à gosto
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Il Refugio del Gourmet
São Luiz da Nona Légua – Travessão Aliança | Caxias do Sul, RS | Telefone: (054) 30190881
E-mail: profiloetrusco@gmail.com

Buglione de cordeiro
Modo de preparar
Numa panela, coloque o óleo, alho, sálvia, rosmarim 
e a carne de cordeiro cortada em pedacinhos. Deixe 
dourar. Depois de 15 minutos salgue, coloque a pimenta 
do reino e acrescente a pimenta vermelha. Quando a 
carne começar a crepitar despeje meio copo de vinagre 
e deixe consumar bem. Neste ponto acrescente o con-
centrado, mexa e cubra com água quente.  Quando o 
líquido estiver consumado o prato está pronto. A dica é 
servir com massa ou pão. 

À
 M

e
s

a
 -

 e
s

p
e

c
ia

l 
T

o
s

c
a

n
a

fa
bi

an
a 

la
vo

ra
tt

i



54 www.bonvivant.com.br

Dois mil e quinze foi um ano bastante seco, com tem-
peraturas chegando aos 40 Cº em junho e julho, desen-
cadeando o fenômeno chamado caniculle (picos de calor 
intenso que podem durar por dias ou semanas nos meses 
de verão). A data do início da colheita foi definida para o 
dia 8 de setembro, uma semana antes do início habitual.

Com relação à qualidade, muitos produtores declararam 
que a está bastante altava, principalmente quanto ao nível 
de sanidade das plantas. O tempo firme que durou até o 
antepenúltimo dia da colheita evitou o risco do desenvol-
vimento do Oídio, doença fúngica que pode comprometer 
a qualidade dos frutos.

Segundo Clemence Pugeot, da vinícola Lelarge-Pugeot, 
em Vrigny “as análises do fim da fermentação indicaram pH 
correto (3,07) e acidez total de 7,9 à 8,2 g/L, com ótima 
refrescância e caráter frutado bem evidente. 

Já em Verzy, na parte mais exposta da Montagne de 

Reims, a acidez foi mais justa, porém a qualidade da fruta 
elevada. O produtor Adrien Asselin, da Maison Penet-
-Chardonnet, afirma que o trabalho de seleção parcelar 
jogou a favor deles, possibilitando uma boa gestão do 
plano da colheita. Isto possibilitará criar assemblages de 
ótima complexidade.

Contrariamente ao que previam alguns produtores, os ní-
veis de acidez foram satisfatórios e pela qualidade do vinho 
base este será um ano para muitos champagnes millésime.  

Os vinhos provenientes desta safra estarão disponíveis em 
três ou quatro anos, uma vez que, na prática, a maturação 
se dá por um tempo superior ao mínimo legal de 15 meses 
para Champagnes NV (non-vintage). O Comitê Interprofis-
sional do Vinho de Champagne (CIVC) estabeleceu para 
2015 o rendimento máximo de 10,5 mil quilos por hectare, 
sendo 500 destinados à reserva de Champagne.

V iagem

Safra 2015 em Champagne
Luiz André Batistello
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Trabalhadores finalizam a 
colheita da uva na cidade 

de Verzy (Grand Gru).

luizbatistello@hotmail.com
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A Sardenha é a segunda maior 
ilha do Mar Mediterrâneo, perden-
do apenas para a Sicília, ambas 
pertencentes ao território Italiano. 
A sua área total corresponde a  24. 
090 km2 com 1,65 milhão de ha-
bitantes, cuja capital é Cagliari (no 
sul da ilha). Já na sua parte norte 
e, provavelmente, mais citada para 
o turismo de luxo, encontramos a 
Costa Esmeralda (na província de 
Olbia-Tempio) com suas maravilho-
sas enseadas, praias de areia branca 
e mar em diversos tons de esmeralda. 
Esta região inclui o famoso Porto 
Cervo, construído por volta de 1962, 
com o intuito de atrair personalida-
des do“jet-set” internacional e seus 
luxuosos “Yachts”. Mas o encanto 
da Sicília se estende também para o 
interior da ilha, com suas formações 
rochosas de mais de 500 milhões de 
anos, inúmeros bosques, colinas com 
percursos de trekking e mountain 
bike. Vale a pena explorar as belezas 
e descobrir todos os ângulos com os 
encantos desta grande ilha. 

Dicas para um roteiro que se 
concentra na parte norte da ilha, 
na província de Olbia-Tempio:

Atividades: Para amantes de 
barco a vela: Baía de Maddalena. 
Interessante também sair com o 
“traghetto” na cidade de Palau para 
a grande Ilha de Maddalena e suas 
pequenas ilhotas em torno (Arqui-
pélago de Maddalena). Para quem 
gosta da “Kyte”ou “Wind” surf, as 
melhores praias estão na Península 
dei  “Gabbiani” (passando por Porto 
Pollo). Para trekking e caminhadas, 
ótima opção é a Montanha Limbara 
com sua vegetação intocada, com 
lagos e vistas para o vale (http://
www.montelimbara.it). O ponto mais 
alto da montanha, Punta Balistreri 
fica a 1.362 metros de altitude. 
Existem outros percursos não tanto 
conhecidos nesta região de Gallura, 
uma zona muito verde durante o 
ano todo. 

Cultura e história: A tomba dos 
gigantes “Nuraghi”, monumentos 
funerários construídos na época 
Nurágica (II milênios antes de Cris-
to) de dimensão de até 30 metros 
de comprimento por três metros de 
altura foram encontradas em diver-
sas regiões da ilha, pontuando que 
esta terra é uma das mais antigas da 
Itália. Não deixe de visitar uma das 

principais tumbas “Tomba di Coddu 
Vecchiu”na provincial de Arzache-
na.    

Onde pernoitar: Jacaredda, a 
“casa paraíso”(região da Gallura). 
Não muito comum na Sardenha, 
pois está localizada a 20 minutos 
do aeroporto de Olbia, em um vale 
de verde e silêncio, Jacaredda foi 
construída inicialmente como “ho-
bby” e paixão por um advogado 
Milanês aposentado (a construção 
durou dois anos, e pode acomodar 
tranquilamente até 10 pessoas). O 
bom gosto e elegância deste mila-
nês transforma a casa em lugar de 
encontro inicialmente utilizada pela 
família e amigos. Com o passar dos 
anos, seus filhos, decidem relançar 
e modernizar as instalações da casa, 
oferecendo-a a amigos, mas tam-
bém a clientes turistas que buscam 
férias exclusivas, autênticas com os 
segredos da região. De Jacarreda 
pode-se tranquilamente desfrutar as 
praias do arquipélago de  Maddale-
na, os percursos e caminhadas nas 
colinas ao redor da casa. Sem dúvida 
viver Jacaredda é poder desfrutar a 
região completa desde o mar até a 
montanha. A gastronomia da casa é 

O paraíso na Sardenha
Patricia Kozmann
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Baía de Maddalena: para amantes de barco a vela.
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preparada por uma cozinheira “sarda” com pratos 
típicos, alternados com pratos de outras regiões 
italianas.

Gastronomia: Na Sardenha o peixe se limita a 
gastronomia tipicamente localizada ao longo do mar. 
Os “Sardos” preferem a tradicional pasta feita em 
casa, carnes assadas, legumes e queijos de cabra e 
vaca. Imperdível não experimentar o pão típico “pane 
carasau”, pão de massa muito fina e feita em forno 
a lenha. Os doces típicos sardos são frequentemente 
feitos com mel, outra iguaria da ilha.

Vinho: A produção de vinho não poderia faltar. 
A uva branca mais cultivada é a “Vernaccia” em 
geral frescos e leves. Já a uva tinta mais famosa, a 
“Canonau” cultivada mais no interior da ilha, pro-
duz vinhos de corpo médio e com boa capacidade 
de envelhecimento. Argiolas é uma das vinícolas 
mais importantes da ilha (pode-se agendar visitas). 
Na parte norte da ilha, Cantina Tondini (pequena 
produção).

Melhor época: início abril até final de outubro 
(banhos no mar de junho a setembro).

Como chegar na ilha: Existem voos diretos dos 
aeroportos de Milão e Roma para o aeroporto na 
cidade de Olbia (com a companhia aérea Easy Jet 
ou Meridiana). Para quem deseja uma viagem mais 
romântica a bordo de um navio, saídas de Genova 
com a Moby (http://www.moby.it ). 

Contatos para agendar todo itinerário: www.
kozmann.com / patrícia@kozmann.com / Skype: 
Kozmann.patricia1

Isola Gabbiani
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Peru. Há muitas razões para visitar este país. Na edi-
ção passada, viajamos juntos para alguns dos principais 
atrativos turísticos de lá. Lugares incríveis, alguns bem 
conhecidos dos brasileiros, outros nem tanto, mas que 
estão na mira dos viajantes que curtem natureza e adre-
nalina. Nesta edição, vamos conhecer outro motivo para 
você ir para o país andino: a gastronomia. Ela tem sido 
classificada por muitos experts como uma das melhores 
do mundo. É também a favorita de muitos turistas por 
sua variedade, aromas, originalidade e riqueza alimen-
tícia. E você sabia que a capital, Lima, é considerada a 
capital gastronômica da América? Pois é. A variedade e 
riqueza de ingredientes, a união de técnicas ancestrais 
e modernas e a fusão de culturas fizeram de Lima uma 
verdadeira mistura de sabores. Desfrutar de um bom 
ceviche, prato feito à base de peixe e marisco, é apenas 
um dos pequenos grandes prazeres que oferece.

A gastronomia peruana herdou seu sabor do inter-

câmbio cultural ao longo do tempo, com destaque para 
as imigrações espanhola, africana, chinesa, japonesa e 
italiana. A variedade de seus pratos nasceu à medida 
que a mestiçagem crescia, ou enquanto os imigrantes 
chegavam. As pimentas, de todos os níveis de ardência 
e cores, batatas doce, arroz, milhos e os pescados são 
ingredientes fundamentais e presentes em quase todos 
os pratos. Os cereais são plantados a três mil metros 
de altitude. E a quinoa, cultivada desde o império inca, 
é uma das culturas mais exportadas. Ceviche é um dos 
pratos mais conhecidos do Peru e é também considerado 
parte da sua cultura. Por isso, é patrimônio cultural da 
nação. Há uma variedade grande das receitas de ceviche 
em cada região e local, mas, basicamente, é um prato 
de pescados marinados em limão peruano, cebola, sal, 
alho e pimenta. Curioso é experimentar a famosa “chicha 
morada”, suco feito com milho roxo e que, curiosamente, 
não tem gosto de milho.

À Mesa  -  espec ia l  Peru

Colorida e 
com heranças

Culinária peruana herdou o sabor de seus pratos do intercâmbio cultural ao longo do tempo. 
O destaque é das imigrações espanhola, africana, chinesa, japonesa e italiana

Andréia Debon*
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País é conhecido pela 
diversidade em milhos. 

Há dezenas de tipos, de 
diversas cores, e se pode 

comer doce ou salgado.
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Mistura
Em Lima acontece anualmente 

uma grande e importante feira gas-
tronômica, intitula ‘Mistura’. O even-
to procura fazer com que a cozinha 
peruana seja uma contribuição para 
que o Peru tenha maior presença no 
mundo. A palavra Mistura vem das 
antigas mistureras, que combinavam 
fragrâncias, e reflete um pouco o que 
são os peruanos, uma maravilhosa 
mistura de raças. A feira acontece 
sempre no segundo semestre, nor-
malmente no mês de setembro.  

Cozinha de Lima
A cozinha limenha cativa palada-

res com uma extensa variedade de 
pratos, nos quais o peixe é uma das 
estrelas e o ceviche, um orgulho 
nacional. O tiradito, uma versão de 
ceviche, sem cebola, e a parihuela, 

caldo de peixe com mariscos, são 
pratos de frutos do mar, típicos de 
Lima. A longa lista inclui arroz com 
mariscos, pescado a la chorrilana 
(peixe à moda de Chorillos), conchi-
tas a la parmesana, choritos a la cha-
laca (mexilhões à moda de Callao), 
geleia mista, tequeños (massa em 
forma de cilindro) recheados com 
carne de caranguejo, causa (massa 
de batatas) recheada de atum, arroz 
chaufa de peixe, massas com molho 
de mariscos, etc.

A presença africana aportou na co-
zinha peruana com o uso de vísceras 
de vaca que originaram os célebres 
anticuchos, espetos de coração de 
vaca fritos sobre grelha no carvão; 
o cau cau, um guisado de bucho e 
batatas; o tacu tacu, feijões cozidos 
misturados com arroz, carnes ou 
marisco, de recheio ou em cima. A 

fusão indígena-hispânica criou pra-
tos como a causa limenha, um purê 
de batatas recheado com carne de 
ave, marisco ou abacate e tomate; 
o tamale, um cozido de milho moído 
temperado e recheado com galinha 
ou porco; e o aji de galinha (gali-
nha na pimenta ají), um guisado de 
pimenta ají, leite, pão e especiarias 
com peito desfiado. A influência chi-
nesa também gerou novas propostas 
culinárias como o arroz chaufa, 
cozido e frito em molho de soja com 
pequenos pedaços de frango, porco, 
ovo e cebolinha; e o lomo saltado 
(lombo refogado), fritura de batata, 
carne, cebola, tomate e pimenta ají, 
temperada com molho de soja. 

As sobremesas são outra fonte de 
invenções. A mazamorra morada 
(mazamorra roxa), o arroz com leite, 
o suspiro à limenha, o torrone da 

À Mesa  -  espec ia l  Peru

andréia debon

Batatas, outra riqueza 
gastronômica do país andino.
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Doña Pepa e os picarones representam o lado doce que acompanha 
a comida. A cerveja e a Inca Kola, água gasosa de cor amarela, são 
bebidas tradicionais de Lima.

Pisco Sour
O pisco sour é um coquetel servido a base de pisco, aguardente 

produzida com uva Moscato e outras autóctonas da região. Com 
um título de Patrimônio Cultural do Peru, a bebida é também uma 
das marcas do Peru. É feita com pisco, suco de limão verde, açúcar, 
clara de ovo e angostura.

Dica: Se você for para o Peru e quiser se deliciar com uma 
das melhores comidas da região, a sugestão é agendar e 
almoçar no El Parador de Moray. Um restaurante excelente! 
Saiba mais em http://www.cuscorestaurants.com/el-parador.

*a Jornalista viaJou a Convite da CvC e promperu. informações e reservas: www.CvC.Com.br/loJas

Peixes são servidos das mais diversas formas. 

Variedade de doces também dá água na boca.
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No Brasil, a culinária pe-
ruana ganha adeptos. O ce-
viche, principalmente, caiu 
no gosto dos brasileiros. A 
Bon Vivant foi buscar recei-
tas de pratos peruanos em 
um local super especial em 
Porto Alegre, o 300 Cosmo 
Dinning, espaço que reúne 
gastronomia, bebidas e até 
um ambiente para degustar 
charutos. O restaurante pro-
põe uma fusão da cozinha 
peruana com a japonesa. 
Dessa mistura nasceu a culi-
nária Nikkei, com sabores, 
aromas e texturas exclusivas, 
gradativamente picantes. 
São vários tipos de ceviche, 
entradas, como vieiras gra-
tinadas, e ótimas opções 
em sushi, saladas e pratos 
de frutos do mar, além de 
uma carta de vinhos. O chef 
Luís Yagui ensina a preparar 
três pratos: Tiradito acevi-
chado, Ceviche Lima Mia 
e Camarões ao Aji, este 
último um dos destaques do 
restaurante. 

Ingredientes
60 g de camarões cinza M
100 ml de molho de pimenta amarela
30 g de manteiga
Alho
sal a gosto
Queijo parmesão 

Modo de preparo
Numa frigideira quente, saltear os ca-
marões com manteiga e alho. Adicione 
o molho de pimenta amarela e acerte 
o sal. Reserve. Servir em colheres com 
o queijo parmesão. Com ajuda de um 
maçarico flambe decore com coentro 
picado.

Camarões ao Aji

Texturas 
exclusivas 
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Ingredientes
Leite de tigre ao molho de pimenta rocoto
300 ml de caldo de peixe / 1 litro de suco de limão
100 ml de molho de pimenta rocoto
30 ml molho de ostras
250 g de salsão / 50 g de alho
40 g de gengibre /10 g de coentro
120 g de cebola roxa
10 g de pimenta dedo-de-moça
Sal a gosto
 
Ceviche
70 g de camarão pré-cozido
100 g de polvo pré-cozido
150 ml de leite de tigre
60 ml de suco natural de limão
Uma pitada de pimenta dedo-de-moça picada
60 g de cebola em fatias finas
Uma pitada de coentro picado
Sal a gosto
 
Modo de preparo
Tempere os frutos do mar com sal e a pimenta dedo-de-moça picada. 
Misture bem para que absorvam os sabores. Em seguida, adicione o 
coentro, o leite de tigre e continue misturando. Coloque a cebola, 
misture novamente e sirva em seguida.

Ceviche Lima Mia 

À
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Serviço
300 Cosmo Dining Room
Rua Marquês do Pombal, 300 – Moinhos de Vento
Telefone (51) 3372-0308 / www.300poa.com.br 
facebook.com.br/300cosmodiningroom
Funcionamento
Segunda a Sábado: a partir das 20h. Cozinha até a 1h.

Ingredientes

Leite de tigre natural
500ml de caldo de peixe
1 litro de suco de limão
250 g de salsão
50 g de alho
40 g de gengibre
10 g de coentro
120 g de cebola roxa
10 g de pimenta dedo-de-moça
Sal a gosto

Tiradito
120 g de linguado cortado 
em 12 lâminas finas
80 ml de leite de trigre natural
Uma pitada de sal
Uma pitada de coentro
Uma pitada de pimenta 
dedo-de-moça
Alho poro frito

Modo de preparo
Leite de tigre natural
Bata o caldo de peixe, o suco de limão, 

o salsão, o alho, o gengibre e a cebola 
no liquidificador. Coe e bata com o 
coentro e a pimenta bem rápido para 
que a pimenta e o coentro não soltem 
cor. Mantenha sempre gelado.

Tiradito
Espalhe as lâminas de linguado em 
formato circular em um prato raso. 
Tempere com o sal, acrescente o leite 
de tigre natural e decore com as folhas 
de coentro, alho poro frito e a pimenta.
Rendimento: 1 porção

Tiradito acevichado

re
st

au
ra

n
te

 3
00

 C
o

sm
o

 d
in

n
in

g
/d

iv
u

lg
aç

ão



64 www.bonvivant.com.br



65 www.bonvivant.com.br

Sálvia, a erva que salva

Maria Beatriz Dal Pont

Comida        
  Cultura&

Se tivéssemos que indicar uma erva 
que representasse a culinária da Serra 
Gaúcha, sem dúvida nenhuma, seria a 
Sálvia officinallis. Seu aroma invade as 
cozinhas dos lares, dos restaurantes, dos 
salões comunitários, temperando carnes 
e pratos como o galeto, o Menarosto, a 
carne de porco, as aves de caça. Evoca 
gostos e sabores antigos e, ainda hoje, 
é presença certa nas hortas caseiras, 
sejam elas no quintal ou na sacada do 
apartamento. Quem ama cozinhar, não 
dispensa a sálvia.

Tempero preferido da cozinha italiana 
desde a Renascença, esta erva é nativa 
da costa norte do Mar Mediterrâneo, tem 
sua origem na Iugoslávia e passou a ser 
usada na cozinha muito tempo depois 
de sua descoberta. Antes disso, servia 
para fins medicinais desde o tempo dos 
romanos, gregos e árabes. Os gregos 
atribuíam seus poderes curativos ao fato 
da Sálvia ser a erva preferida de Zeus, 
assim usavam-na como estimulante, for-
tificante, como remédio para mordidas 
de cobra, como digestivo; os árabes 
costumavam fazer chá de suas folhas 
sempre na busca de alívio ou uma cura 
para as doenças. O nome sálvia deriva 
da palavra latina “salus”, que significa 
saúde e sintetiza suas propriedades cura-
tivas. Salva salvatrix (Salvia a salvadora) 
era como os antigos a ela se referiam.

A Sálvia officinallis ou comum provém 

da família botânica Labiacea, que é bas-
tante grande, sendo boa parte apenas 
ornamental. As de uso culinário, além 
da comum, existem a sálvia dourada, 
que apresenta folhas bicolores verdes e 
amarelas e tem um sabor mais suave; 
a sálvia ananás tem talos finos, folhas 
estreitas, aroma similar ao de abacaxi 
e flores avermelhadas que ficam ótimas 
nas saladas; sálvia tricolor, com folhas 
verdes com bordas claras manchadas 
de cor de rosa e talos roxos; sálvia roxa 
com folhas verdes com reflexos roxos, 
talos roxos e sabor mais picante.

As folhas da sálvia são um excelente 
tempero porque possuem aroma forte 
e marcante, com toques de cânfora, 
por isso deve ser usada com cuidado. 
Combina, perfeitamente, com carnes 
gordurosas, favorecendo sua digestão. 
As folhas frescas são mais suaves, assim 
podem ser usadas em maior quantidade, 
inteiras ou picadas, conforme a prepa-
ração e o resultado que se quer obter.

Curiosamente, a chia, semente que se 
tornou famosa como alimento saudável, 
com efeitos antioxidantes e benéficos 
para a saúde é proveniente de uma 
planta chamada salvia hispanica, que 
vem sendo cultivada há séculos na Amé-
rica Central, sendo usada pelos astecas 
como remédio e, posteriormente, na 
alimentação. No México, as sementes de 
chia são usadas num alimento refrescan-

te conhecido como “agua de chia” que 
nada mais é do que a chia hidratada em 
água com suco de limão e canela. Esta 
água pode ser processada com fatias de 
melancia gelada, resultando num suco 
nutritivo ou numa sobremesa deliciosa, 
já que a chia hidratada forma uma goma 
semelhante à gelatina.

Hispânica ou mediterrânea como 
origem, pertencentes as mesmas famílias 
botânicas ou não, a sálvia é versátil, 
intensa e saudável. Sabemos para que 
serve e como se usa, mas é inevitável 
perguntarmos como a sálvia chegou até 
a Serra Gaúcha e como se tornou tão 
popular na culinária. Por quais caminhos 
a sálvia mediterrânea chegou até a 
marinada do galeto, do menarosto, da 
perdiz? Até o simples e fantástico molho 
para massas ou nhoques à base de man-
teiga e folhas de sálvia, comprovando 
que a máxima menos é mais funciona 
também na cozinha?

E. Biazi, em O maravilhoso poder das 
plantas (2003) afirma que as plantas 
aromáticas são utilizadas desde tempos 
imemoriais e, segundo alguns investiga-
dores, acompanharam as migrações e a 
evolução dos povos que as utilizavam.

Assim, a conclusão sobre o uso da 
sálvia na Serra Gaúcha parece ser 
óbvia: foram as imigrantes italianas que 
trouxeram consigo o saber culinário e 
o modo de uso desta erva aromática. 
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Acostumadas a cozinhar iguarias com 
carne de caça para os senhores donos 
das terras, pratos à base de feijão muito 
apreciados no norte da Itália, minestras 
com arroz feijão e repolho da cucina 
povera, repetiram aqui seus hábitos 
culinários, cozinhando com ingredien-
tes locais ou substituindo aqueles não 
disponíveis. Este saber fazer foi sendo 
passado de geração em geração, per-
petuada nas marinadas, onde as folhas 
frescas sempre estavam a dois passos, 
em grandes e vigorosos arbustos plan-
tados nas hortas. 

Esta imagem do canteiro de ervas 
plantadas na horta familiar evoca 
outra cena, onde uma mulher curvada 

sobre a sálvia quebra a ponta florida 
dos galhos num gesto que aos olhos 
leigos poderia ser interpretado como 
um erro; afinal porque arrancar as 
belas florezinhas azuis dos galhos? Se 
perguntada, a mulher responderia de 
pronto: é assim que se faz para que a 
planta fique mais forte e a folhagem 
mais densa. 

Mas resta ainda uma resposta a ser 
dada: como a sálvia nativa do medi-
terrâneo chegou às hortas coloniais, 
quem a trouxe para o Brasil? Como e 
de onde foi disseminada? Vieram com 
os colonizadores, com os imigrantes 
alemães? Com os italianos? De minha 
parte, continuo na busca...

Nelusko Linguanotto Neto, em seu 
Dicionário Gastronômico - Ervas e 
Especiaria, traz uma sugestão de 
quantidades para uso da sálvia em 
vários pratos que, por ser muito útil 
e interessante para quem não tem 
familiaridade com a cozinha, repro-
duzo aqui:

¼ de colher de chá e 1 colher de 
sopa de sálvia em 6 xícaras de molho 
para carnes, em combinação com 
alecrim e tomilho;

½ colher de chá para 1,5 kg de 
carne de porco, vitela e carneiro;

¼ de colher de chá em 3 xícaras 
de sopa creme, seja ela de cereais, 
vegetais, tomates ou frutos do mar;

½ colher de chá para ¼ de xícara 
de farinha de rosca para empanar;

¼ de colher de chá em ¼ de xícara 
de manteiga para untar ½ kg de peixe 
quando em cozimento ou assando;

¼ de colher de chá para cada 3 
xícaras de tomate.

Dicas

fotos/divulgação

mariabeatriz.dalpont@gmail.com
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O Bacalhau
Edécio Armbruster

Panelas        
  Copos&Panelas&Panelas
  Copos&  Copos

Estamos chegando novamente às 
festas Natalinas, e nada melhor do 
que pensarmos no menu de Natal 
e sua harmonização. Em muitas 
regiões do Brasil, na ceia de 24 de 
dezembro não pode faltar a baca-
lhoada.

O bacalhau é um peixe habitante 
do Atlântico Norte inserido biolo-
gicamente no gênero Gadus e na 
espécie Morhua. Ele pode atingir 
mais de 1 metro e meio e pesar até 
90 quilos. Seu habitat são as águas 
frias da região polar do Atlântico 
Norte, principalmente as do Mar do 
Norte. Outras espécies também são 
comercializadas como bacalhau, 
porém a qualidade do pescado é 
bem inferior. É o caso das espécies 
Gadus macrocephalus e Gadus 
chalcogrammus  do Oceano Pa-
cífico e Gadus ogac da Costa da 
Groelândia.

A ideia de salgá-lo e secá-lo ao 
sol surgiu na era dos descobrimentos 
do século XVI, com a necessidade de 
haver comida saudável a bordo das 

naus, durante as longas viagens. Sem 
ele provavelmente o Novo Mundo 
não teria sido descoberto e coloni-
zado naquela época.

As formas de prepará-lo são in-
finitas, só em Portugal se diz que 
é possível elaborá-lo diariamente 
durante um ano todo sem se repetir 
uma única receita.

Na culinária tudo pode ser apro-

veitado do bacalhau. Suas melhores 
partes, porém são: o lombo, que 
quando preparado forma lascas que 
se soltam facilmente, e a sua língua 
grelhada, uma “delicatesse”, muito 
apreciada pelos conhecedores. 

Inúmeros países apreciam o ba-
calhau, tendo ele nomes típicos 
regionais.

Itália – Veneza, (stoccafisso ou bac-
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e.armbruster@gmx.de

calà ) e no Sul da Itália  (stocco oder 
baccalaru) com umas100 receitas.

Espanha – No interior do país, País 
Basco, Rioja e Navarra saboreia-se 
o bacalhau (Bacalao) seco, mas na 
região costeira do Atlântico, ele é 
preparado fresco. 

Portugal - Pode-se dizer que o ba-
calhau é o prato nacional português. 
Seu consumo quando seco está ao 
redor de 7 quilos por pessoa por 
ano. Ele é elaborado de inúmeras 
maneiras, até como sobremesa.

Ele é salgado apenas com sal 
marinho, seco ao sol e ao vento (ou 
em estufas) por cerca de 150 dias. 
Esse método de secagem está agora 
em processo de proteção dentro da 
União Europeia, como uma “Espe-
cialidade Regional Tradicional”.

Croácia – Na Dalmácia o ba-
calhau (Bakala) pertence ao ritual 
católico, na Quaresma, Quarta-feira 
de Cinzas, Sexta-feira Santa e princi-
palmente na ceia de Natal.

Grécia – Na Ilha Kefalonia o Baca-
lhau (Stokfisi) é empanado e servido 
com Skordalia (purê de batata, azeite 
de oliva e alho). Essa iguaria está 
difundida em todo país e é o prato 
típico da Páscoa.

Rússia – O bacalhau ( Suschonaja 
ryba ou Taranka) é usado como ape-
ritivo, apreciado com cerveja. 

Escandinávia – Em toda a Escan-
dinávia, principalmente na Noruega, 
o bacalhau [tørrfisk ou torrfisk (peixe 
seco) é um alimento muito difundido 
principalmente por ser ele habitante 
de suas costas. O Lutefisk é a varian-
te mais sofisticada da iguaria.

Japão – O peixe seco (Himono) é 
muito popular nas refeições nipôni-
cas do dia a dia.

Brasil - Seguimos a tradição e o 
preparo de nossos colonizadores. As 
receitas à base de bacalhau, tanto 
em Portugal como aqui, fazem o 
peixe voltar a nadar, só que agora 
no azeite. 

O bacalhau não é um peixe muito 
fiel, ele casa com vinho branco, mas 
dá suas escapadelas com os tintos. 
Em Portugal, ao perguntarmos ao 
sommelier se com bacalhau, por ser  
um peixe, só deve ir bem com vinho 
branco, ele nos replicará: Bacalhau 
não é peixe, bacalhau é bacalhau. 
No que ele tem parcialmente razão, 
pois o Gadus morhua, embora bio-
logicamente seja peixe, a forma de 
secá-lo o descaracteriza gustativa-
mente como pescado, tornando-o 
poli-harmônico. Há, portanto, duas 
escolas de harmonização com o 
bacalhau: a que só o aprecia com 
vinho branco e a que só o saboreia 
com vinho tinto. Por sorte, eu perten-

ço às duas.
O grande desafio para a harmoni-

zação do bacalhau não está na cor 
do vinho, mas na habilidade deste 
enfrentar o azeite. O branco tradi-
cional é o vinho-verde que deve ser 
jovem, seco e de alta acidez; porém, 
brancos bem maduros com alguns 
anos de maturação em barrica de 
carvalho também vão muito bem. 
Alguns acreditam que o Chablis de 
leve estágio em madeira, pela sua 
mineralidade e seu toque levemente 
salgado, seria o companheiro ideal 
para o bacalhau. Entre os tintos, os 
de uvas portuguesas casam muito 
bem, por exemplo: Baga, Aragonês, 
Tinta Roriz, Touriga Nacional, todas 
com certa maturidade e com alguns 
anos em “cascos” que proporciona-
riam certos toques de evolução. Na 
Espanha, o branco Albariño da Ga-
lícia e a tinta Tempranillo vinificada 
com perfil de Rioja vão muito bem 
com o “pseudo” peixe.

Bacalhoada com branco ou tinto 
não poderá ser o pomo de descorda 
entre os comensais, afinal é Natal, 
data de confraternização. Assim, 
desejo a todos um Natal de muita 
Paz, brindando com uma taça de um 
bom espumante rosé.



69 www.bonvivant.com.br

Torna-se difícil enxergar o que 
está perto demais. Isso vale para a 
maneira de ser dos jovens de hoje 
em relação aos adultos. Os jovens 
certamente vêm o mundo, as pesso-
as, os pais e os professores de um 
modo novo, não porque optaram por 
uma visão distinta dos adultos, mas 
pelo fato de nascerem num mundo 
diferente, de transformações rápidas, 
de desenvolvimento tecnológico 
acelerado. Mais do que em outras 
épocas, a distância entre a visão dos 
jovens e dos adultos é imensa. Daí 
os conflitos de ideias, de atitudes, de 
costumes, de gostos, de valores. Daí 
a dificuldade de diálogo, de ensino 
e, em consequência, de aprendiza-
gem em relação à escola, à família, 
às instituições em geral. Daí o sur-
gimento de preconceitos dos jovens 
em relação aos velhos e dos adultos 
em relação aos jovens.  

É possível alegar que sempre hou-
ve entre jovens e adultos dificuldades 
de relação. Está certo. No entanto, 
essa relação na atualidade adquiriu 
novos contornos. Por isso, é quase 

impossível julgar os comportamentos 
dos jovens tendo como critério os 
padrões de 30 ou 40 anos passa-
dos. No meu tempo, por exemplo, 
estudar exigia total concentração 
numa única tarefa. Hoje, vejo que 
meus netos fazem o tema prestando 
a atenção, ao mesmo tempo, no 
televisor e no caderno ou ouvindo 
canções ou outro qualquer expe-
diente. Além disso, eles são rápidos 
no uso dos aparelhos tecnológicos, 
sabem apertar os botões certos. Na 
realidade, os jovens revelam novos 
modelos mentais e, assim, os concei-
tos de maturidade, de aprendizagem, 
de atuação profissional, quando é o 
caso, são diferentes. 

Diante disso, as mudanças cultu-
rais são inevitáveis. Todavia, a escola 
é lenta demais, as empresas também 
precisam mudar, o mercado adquire 
novas dimensões, as relações com as 
pessoas, com o corpo próprio e com 
sua mente assumem novas formas. 
Tudo indica que as organizações e 
instituições mais flexíveis são as que 
conseguem crescer, as relações pes-

soais mais abertas são as que mais 
progridem. Mas, não é fácil entender 
as transformações sem uma dose de 
compreensão e de paciência. Aliás, 
as crises existem para passar de um 
momento para outro, de uma eta-
pa para outra. As crises significam 
crescimento, desenvolvimento, desde 
que se tenha o espírito aberto, o 
equilíbrio no modo de conceber a 
realidade, a capacidade de entender 
o que ocorre. 

O problema dos jovens reside na 
ignorância do passado, na tentativa 
de começar tudo de novo. Nesse 
sentido, cabe aos adultos mostrar a 
história, apontar a evolução sem des-
cuidar do permanente, do duradou-
ro, daquilo que é essencial para cada 
geração. Inovação não significa 
esquecimento, mas desdobramento 
de novos traços e características da 
vida e da sociedade. A  boa tensão 
entre a tradição e renovação pode 
permitir um presente promissor e um 
futuro de melhorias e de felicidade.   

Jayme Paviani

Os jovens de hoje

Crôn ica

jpaviani@hotmail.com
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Desejos
Mirian Spuldaro

mirian@bonvivant.com.br

Qualidade e design diferenciado
A Spicy, rede especializada em utensílios de cozinha, 

mesa e bar, apresenta o decantador fabricado em vidro 
cristalino. A peça possui formato diferenciado para garan-
tir a oxigenação e liberação dos aromas do vinho. Proje-
tada por Jette Joop, profissional reconhecida e premiada 
por suas criações e ações ao redor do mundo, possui base 
em aço inox Cromargan. Preço: R$ 439. Onde encontrar: 
www.spicy.com.br.

Para o Verão
A Boccati, marca referência no segmento de 

presentes empresariais em todo o Brasil, traz um 
lançamento super interessante para quem gosta de 
consumir espumantes ou cervejas sempre geladinhas. 
O Banco Champanheira Boccati é uma peça versátil 
que pode ser utilizada como champanheira, porta 

Fogões coloridos dão 
um toque luxuoso à cozinha
Com design que chama a atenção por detalhes como 

os dos botões e puxadores diferenciados, os fogões co-
mercializados pelo Lofra são voltados para os amantes 
da gastronomia, que desejam produtos exclusivos na 
cozinha. O modelo X122 GMFE RO, da Bertazzoni, 
disponível nas cores vermelho, vinho, preto, amarelo, 
branco e aço inox escovado, possui um forno principal 
turbo de 83 litros e é acompanhando pelo forno estático 
de 59 litros com quatro funções. O fogão tem queima-
dor de 5.000 W e é ideal para preparar receitas com 
altas potências de chama. Preço: Os valores variam 
de R$ 29.970  a R$ 61.650 (foto). Onde encontrar: 
www.lofra.com.br.

copos, bandeja e petisqueira. 
Comporta até oito long necks 
e seis garrafas de 600ml. Estão 
disponíveis dois conjuntos, com 
três e quatro peças, nas cores 
transparente, preto, branco e 
vermelho.  Preços: R$ 184,20 
–conjunto com 3 peças; R$ 
212,60 – conjunto 4 peças. 
Onde encontrar: www.boccati.
com.br.
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Charu tos

Romeu e Julieta
Um romance para a eternidade

Roberto Becker Misturini

roberto.misturini@terra.com.br

A marca Romeo y Julieta foi criada pe-
los senhores Inocencio Alvarez e Mannin 
Garcia em 1875, tendo como inspiração 
o livro de mesmo nome escrito pelo inglês 
William Shakespeare. Entre 1885 e 1900 
a marca foi vencedora de vários prêmios 
em degustações, sendo que as medalhas 
recebidas pela Romeo y Julieta passaram 
a emoldurar o logo da marca.

A marca começou a assumir uma presen-
ça mais dominante em 1903, quando Don 
“Pepin” Fernandez adquiriu os direitos da 
Romeo y Julieta junto à empresa Álvarez Y 
Garcia, a qual produzia seus puros exclu-
sivamente ao mercado cubano.

Esta situação alterou-se radicalmente 
quando Pepin assumiu o controle da marca 
Romeo y Julieta, visto sua vasta experiência 
como diretor da fábrica de charutos Ca-
bañas, naquele tempo uma das maiores 
em Cuba. Valendo-se do nome do casal 
de namorados mais famoso do mundo, 
Pepin lançou uma ambiciosa campanha 
de marketing para os seus charutos.

Poucos anos depois, a marca Romeu y 
Julieta não tinha apenas expandido além 
da ilha de Fidel, mas como também era 
conhecida em todos os cantos do mun-
do, tendo alcançado uma fama quase 
comparável ao par de namorados de 
Shakespeare.

Com o resultado de sua divulgação, a 
marca tornou-se excepcionalmente popular 

pelo mundo entre os clientes mais abasta-
dos, que solicitavam anilhas personalizadas 
para seus charutos, sendo produzidas mais 
de 2000 layouts diferentes.

Este sucesso deve-se, sobretudo, ao 
empenho incansável de Pepin, sendo que 
certa feita tentou adquirir a “Casa Giulie-
ta”, imóvel localizado em Verona, norte 
da Itália, residência possuidora da famosa 
varanda, situada na parte antiga da cidade 
e local do drama de Shakespeare.

Obviamente que sua proposta foi recu-
sada, mas lhe foi permitido oferecer um 
charuto a cada visitante desse monumento 
da literatura mundial, sendo praticado até o 
final da década de 30 do século passado.

Os charutos Romeo y Julieta abaste-
ceram os umidores de diversos nobres, 
ministros e chefes de Estado, dentre eles, 
Winston Churchill, primeiro-ministro do 
Reino Unido, que encomendava sempre 
charutos grandes com um formato muito 
especifico, reza a lenda que foi assim que 
este formato acabou homenageado o 
ministro inglês.

Desde sua visita a Havana em 1946, 
seu nome não só foi utilizado nas anilhas 
de outras marcas, como deu nome à bitola 
mais conhecida da Romeo y Julieta, que 
tem a bitola de 178 x 18.7mm: o Churchill.

Os puros fabricados pela Romeo y Julieta 
possuem um blend equilibrado e aromá-
tico, torcidos com folhas selecionadas 

procedentes de Vuelta Abajo, tornando 
esta marca um Habano clássico de sabor 
médio. Em 2006, lançou-se no mercado 
uma nova bitola na marca: Short Churchill 
(o robusto que faltava no bitolário da mar-
ca). O VIII Festival del Habano foi a ocasião 
especial para seu lançamento.

Nos anos que se seguiram, a família 
Churchill ganhou mais duas bitolas, o Wide 
Churchill e o Petit Churchill. Atualmente, a 
Romeo y Julieta goza de grande prestígio 
em todo o mundo e oferece umas das mais 
amplas gamas de bitolas dentre as marcas 
de Habanos, sendo uma marca que soube 
se renovar e responder as expectativas de 
um público sempre fiel. 

Após a morte de Pepin em 1954 (aos 88 
anos), com a revolução e a subsequente 
nacionalização da indústria do tabaco, 
iniciou-se também a produção de charutos 
em La Romana, na República Dominicana, 
onde a fábrica da Romeo y Julieta abastece 
o mercado Americano, sob direção da 
Altadis S/A.

O mercado mundial continua preferindo 
os puros fabricados pela Havanos S/A, visto 
a peculiaridade do blend que vai do médio 
ao forte, em diferentes bitolas, todas com 
excelente fluxo e combustão, sendo uma 
das marcas mais respeitadas e vendidas 
no mundo.
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Encont ro  Bon  V ivan t

As dependências do Hotel Serra 
Azul, localizado em Gramado, 

na Serra Gaúcha, foi palco para a se-
gunda edição do Encontro Bon Vivant, 
no qual foi apresentada a edição 165 

da Bon Vivant. Clientes, amigos e apre-
ciadores de vinhos estiveram reunidos 
para degustar e conhecer os rótulos de 
vinho Merlot que foram enviados por 
vinícolas brasileiras para a degustação/

avaliação. O encontro também contou 
com a participação do pesquisador da 
Embrapa Uva e Vinho, Celito Crivellaro 
Guerra, que falou sobre a casta Merlot 
e suas características. 

Pesquisador Celito Guerra explicou 
sobre as potencialidades da merlot.

Convidados puderam degustar amostras de merlot de diversas regiões do Brasil. 

Paulo Colorio e 
Hilario Krauspenhar

Aurélio Dal Zotto e 
Renata Formolo. 

Daniel Arraspide e
Diego Gonzalez.

Sérgio e Neiva Dal’Alba. Débora Carina Lopes e 
Maicon Miglioranza

Enrico e Cibele Peccin Elton Magnabosco, Gustavo Duarte 
e Francisco Poletto

Márcio Santos e  Antonio Saraiva
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Celito Guerra, Neiva Guerra 
e Carlos Raimundo Paviani.

Jorge Cunha, Tati Martins Vieira 
e Diogo Duarte. 

Mariana Schumann e Hilário 
Krauspenhar.

Katia Beazutti Gallas, Jeferson Gallas, 
Romeu e Nair Beazutti, e Séfora Bulla Paviani.

Andréia Debon, Celito Guerra 
e Mirian Spuldaro.

Miguel Barreiro.

Carla Leidens e Clara 
Leindens Castelli.

Natan Donatti e Cristiano 
Martins Salton.

Adriana Forest e Andréia Debon. 

Luciane Benitez e 
Gabriela Prieto.

Luiz Henrique Ferronato 
e Fabio Wingert.

Márcia de Almeida 
e Júlia Pérola.

Miguel Junior da Silva 
e Gilmar Ferreira.

Fabio Wingert, 
Ângela e Bolivar Cibils.
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