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Preço do bacalhau está mais salgado
Peixe tradicional da Semana Santa está, em média, 10% mais caro este ano, por conta da alta do dólar que atingiu os importados
ALEXSANDER FERRAZ

FERNANDA LOPES
DA REDAÇÃO

A alta do dólar está deixando
salgado o preço do prato principal da Semana Santa: o bacalhau. Em média, o chamado do
Porto, o Gadus morhua, subiu
15% para o consumidor final.
Segundo Marcelo Gil, do Laticínios
Marcelo
Import
(Boqueirão), os comerciantes
conseguiram segurar os preços
de outros produtos importados, mas como o estoque de
bacalhau foi vendido nas festas
de fim de ano, foi preciso novas
compras. E o preço veio com a
influência do dólar.
“Não teve como deixar de repassar o aumento. Consegui-

mos reajustar em média 10%
em relação ao ano passado”.
Em 2014, conforme explicou, o bacalhau médio Gadus
morhua estava R$ 39,90.
Agora, está R$ 46,90. O graúdo passou de R$ R$ 46,90
para R$ 54,90. O lombo sem
pele e sem espinhas subiu de
R$ 89,90 para 99,90. “Vou
praticar esses preços até o fim
da temporada”.
O peixe congelado, já dessalgado, teve reajuste menor, por
conta dos estoques do distribuidor. No Marcelo Laticínios subiu de R$ 64,90 para R$
68,90, a caixa de 1 Kg da marca
Bom Porto, e de R$ 69,90 para
R$ 74,90 da marca Riberalves.

Ambos Gadus morhua.
No Empório Casa do Porto (Ponta da Praia), o reajuste também foi de cerca de
10%. O lombo do bacalhau
do Porto está R$ 92,90, o
médio, R$ 45,90 e o graúdo,
R$ 49,90.
No restaurante Tasca do
Porto (Centro de Santos), especializado em comida portuguesa, o preço está sendo
mantido. “Mas não sabemos
por quanto tempo”, diz o gerente Guilherme Brum. O tradicional bacalhau a Zé do Pipo está R$ 144,00 para duas
pessoas. Para quem preferir
outros pescados, a meca santista está R$ 106,00.

O Gadus morhua, conhecido como do Porto, teve cerca de 10% de reajuste nas gôndolas

CLAUDIA G. OLIVEIRA, SOMMELIER

Menu caiçara

A Dama dos Vinhos
do Alentejo
Santé! Dorina Lindemann,
uma das mais conhecidas
enólogas em Portugal, conduz
a Quinta do Plansel no Alentejo, sub-região de Évora.
Seu pai, o alemão HansJörg Böhm, chegou à baía de
Cascais em 1961. Em Montemor-o-Novo, no Alentejo, adquiriu terras em 1975. Lá,
com microclima quente, pouca precipitação e muita oscilação de temperaturas, favorecendo o cultivo de uvas, Jörg
criou o Viveiros Plansel com
o objetivo de estudar a genética de plantas, a produção de
videiras e de vinhos, contribuindo para o perfeito desenvolvimento das castas autóctones (nativas) portuguesas.
Aliás, em 2006, Jörg Böhm
recebeu do governo o grau de
Comendador da Ordem de
Mérito Agrícola, e em 2010,
O Grande Livro das Castas,
de sua autoria, foi reconhecido pelo Office International
du Vin como a melhor publicação da categoria.
A adega nasceu em 1997,
quandoDorinaeomaridoinstalaram-se em Portugal, vindos
da Alemanha, aproveitando e
expandindo os viveiros criados
por seu pai. Em 2012, já viúva,
Dorinainiciousociedadecomercial com Karl Heinz Stock, empresário alemão. A Quinta produzvinhosapenascomascastas
portuguesas, cultivadas em 70
hectares. Sua paixão é a Touriga
Nacional,alémdastintasTouriga Franca, Tinta Barroca, Trincadeira, Aragonez ou Tempranillo,AlicanteBouschet,eCaste-

Agenda
19/3
às 20h, degustação de vinhos
rosés na Enoteca Decanter.
Preço: R$ 35,00. Informações:
2104-7555

Provei e indico
Marquês de
Montemor
Tinto 2012

Plansel Selecta
Homenagem
ao Thomas

Uvas:
Trincadeira,
Aragonez e
Touriga
Nacional
Cor: púrpura
intenso
Nariz: ameixas
e especiarias
Boca: seco, frutas negras, fresco,
médio corpo, 14˚ GL álcool
equilibrados com taninos redondos
e boa persistência R$ 52,20

Uvas: 100%
Trincadeira
Cor: rubi media
intensidade
Nariz: frutas
negras, toque
herbáceo,
baunilha
Boca: seco,
fresco, médio
corpo, taninos
redondos com 14˚GL álcool,
persistente. R$ 79,00

Plansel Selecta
Grande
Escolha 2010

Marquês de
Montemor
Colheita
Selecionada
2011

Uvas:
40%Touriga
Nacional,
30%Touriga
Franca e
30%Tinta
Barroca
Cor: rubi intenso
Nariz: frutas negras, chocolate
com menta e tostados
Boca: seco, frutado, encorpado,
carnudo, taninos firmes, 15,5˚GL
álcool,frescor vivaz, longo R$ 271,00

Uvas: 100%
Touriga Franca
Cor: rubi
intenso
Nariz: fruta em
compota, especiarias, pimenta,
tabaco e caramelo
Boca: seco, fresco, encorpado, todo
onariz em boca, taninos aveludados,
14,5˚GLálcool equilibrado efinal
longo edoce R$ 159,70

O restaurante Escola Estação
Bistrô (Largo Marquês de
Monte Alegre, 1, Valongo) terá
cardápio especial no almoço por
conta da semana caiçara, de 17 a
21 de março. Os pratos terão
preço de R$ 23,00 com entrada.
Na terça, dia 17, o menu terá
pupunha, inhame, coentro,
cambuci, quiabo, mel e camarões
sautée com salada verde com
paillard de filé-mignon. Na
quarta, a opção é frango crocante
com barbecue de banana, purê de
mandioquinha e picles de maxixe
e escondidinho de carne seca com
arroz branco. Na quinta, cupim
glaceado com café, canjiquinha e
carpaccio de pupunha. Na sexta, o
prato caiçara é meca grelhada
com risoto de taioba, farofa de
castanha e salsa de cambuci.
Fechando a semana, no sábado,
pescada cambucu com cuscuz de
pupunha, emulsão de juçara, pó
de arroz negro e chips de banana
da terra.

Monte o seu ovo

IMPORTADOS PELA DECANTER HTTP://WWW.DECANTERSANTOS.COM.BR

manejo dos vinhedos.
Seus vinhos são robustos e
harmônicos, vibrantes e cosmopolitas, como ela. A propósito, nos vinhos das monocastas Touriga Nacional,
Touriga Franca e Tinta Barroca, a maceração das uvas é
feita ao ar livre e só depois há
a fermentação alcoólica em
barricas de carvalho francês,
o que resulta em um vinho
poderoso.
Sou fã da linha Marquês de

Montemor, do branco e rosé ao
tinto Colheita Selecionada e Capela de Sta. Margarida; na linha Plansel, o Selecta Homenagem ao Thomas, todos os monocastas, e o Grande Escolha,
são o máximo.
Hoje, Dorina e as duas filhas,
Luísa e Júlia, seguem os passos
do avô, apaixonadas por castas
portuguesas. Logo lançarão a
nova gama Dorina Lindemann
além do branco frisante Luisa
Lindemann Limited Edition.
Aguardamos ansiosamente.
Mais informações www.plansel.com. Até a próxima taça.
MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

Cremoso

A pedido dos consumidores, a
Nestlé relançou o leite Moça
Cremoso, produto que une o sabor
do leite condensado Moça a uma
consistência exclusiva, mais
firme. A cremosidade permite a
aplicação direta em coberturas e
recheios e é também uma
alternativa para deixar as
receitas tradicionais com uma
consistência diferenciada. A
novidade: pode ainda ser comido
com colher.

Receitas

Dorina, enóloga portuguesa

lão ou Periquita. São cultivadas
também as brancas Verdelho,
Arinto, Viosinho, Antão Vaz e
Alvarinho.
Na vinícola, Dorina é ativa
nos processos de cultivo e
vinificação e são seus colaboradores os engenheiros José Manuel Valadas e Carlos Ramos,
especializados em enologia.
Conscientes da importância de
uma empresa sustentável, poupam o uso de energia elétrica,
utilizam garrafas mais leves, e
primam pelas normas legais de

Os ovos custam R$ 35,00
de 350g e R$ 50,00,
com 500g. Encomendas e
informações pelo telefone
99108-1180 ou no
facebook.com/ODoceMundoDeVivi.

A chef confeiteira Vivian Farah,
do Doce Mundo de Vivi, criou
opções diferenciadas em que o
cliente pode montar o seu ovo, de
acordo com a preferência. Ele
pode escolher entre várias opções
de cascas recheadas como com
cookies, kit kat, oreo, nutella,
brigadeiro, pistache entre outro.
Depois, colocar o recheio que
quiser: como pão de mel,
ovolmaltine, doce de leite, ou
repetir o que escolheu para a
casca. Tem ainda os gelados com
musses ou marshmallow e os
cupcakes com coelhos (R$ 6,00).

Para comemorar seus 32 anos, o
Ao Pharmacêutico lançou um Guia
Especial de Receitas Gostosas e
Funcionais. Elaborado pela
nutricionista Andréa Asorey, tem
muitas dicas e preparos para uma
alimentação saudável. São 36
receitas, divididas em 12
capítulos. O guia não está sendo
vendido. Para obtê-lo, basta
comprar os produtos sinalizados
nas lojas da rede, que vão de
alimentos a dermocosméticos.

Tomate e cia

Tomates-cereja cultivados na
região do Alto Tietê, palmito
produzido em Itanhaém e butiá,
uma frutinha rica em
antioxidantes capazes de
retardar o envelhecimento
precoce das células, do Vale do
Ribeira. Estes são alguns dos
destaques da Feira de Orgânicos
do Gonzaga, que acontece das 9h
às 13h, no próximo domingo, na
Emei Leonor Mendes de Barros
(Praça Fernandes Pacheco s/nº).
A feira é uma oportunidade para
contato direto entre produtores e
consumidores, que podem
adquirir hortaliças, frutas,
laticínios e ovos.

