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Tertúlia, 3 milhões de clientes em 28 anos
Churrascaria, que é uma referência na Cidade, tem números que impressionam e, desde que abriu, mantém o sucesso do seu rodízio
FOTOS DIVULGAÇÃO

to para saborear porções de
carnes e tomar um drinque
com os amigos.

DA REDAÇÃO

Há 28 anos abria as portas, em
Santos,umrestauranteque modificou o jeito de comer carne.
Antes restrito à beira de estradas, o sistema de rodízio, no
qual garçons — a maioria gaúchos — desfilam com espetos
com suculentos cortes de carne, caiu no gosto do santista.
Desde então, o Tertúlia é um
sucesso e, invariavelmente,
tem fila na porta, mesmo oferencendo 500 lugares no seus
enormes salões.
Essa identificação com a Cidade se comprova ém um número invejável: a churrascaria
atingiu a marca de 3 milhões
de clientes atendidos nessas
quase três décadas, desde que o
empresário gaúcho Luiz José
Stefanello montou o restaurante no mesmo endereço que funciona até hoje.
Após o falecimento de Luiz,
em 2007, a casa passou a ser
gerenciada pela filha Patrícia
Stefanello e seu marido, Fernando Rangel, que mantiveram o modo gaúcho de preparar o churrasco, que fidelizou
a clientela.
BAR

Muita gente não sabe que,
além da churrascaria, o Tertúlia tem também um bar, perfei-

ANCHO

Bife Ancho é, atualmente, o maior sucesso do tradicional rodízio
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No salão, desfilam mais de 20
tipos de carnes, além do famoso bufê de saladas, entradas e
pratos quentes. A picanha,
sempre campeã de pedidos,
tanto na versão com alho como sem, atualmente disputa a
preferência com o selecionado bife ancho — um corte de
origemargentinaquetem conquistado os brasileiros. Por
ter com alto teor de gordura
marmorizada,tem uma carne
muito macia e suculenta. A
costela é outra que faz sucesso
no rodízio.
Os números são todos impressionantes, como a quantidade de pasteizinhos, servidos quentinhos e à vontade
nas mesas. São 150 quilos por
semana. Para dar conta disso,
uma equipe de 70 funcionários se divide entre cozinha e
salão. O rodízio, de segunda a
sexta custa R$ 54,90 (exceto
feriados e datas comemorativas) e, aos finais de semana,
R$ 79,90.
TERTÚLIA (AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 187,
PONTA DA PRAIA)
FUNCIONAMENTO: DAS 12H ÀS 16H E DAS 19H
ÀS 24H, TODOS OS DIAS.

CLAUDIA G. OLIVEIRA, SOMMELIÈRE

Tejo 2016, Grande Prova de Vinhos
Santé! José Carlos Santanita,
sommelier e chef português,
vem se superando a cada ano
na organização da já conhecida
Caravana dos Vinhos do Tejo
no Brasil e reuniu, mais uma
vez, profissionais e enófilos no
Consulado Geral de Portugal,
em São Paulo.
A Grande Prova dos Vinhos
do Tejo contou com a consultoria do melhor sommelier do
Brasil, agora bicampeão de
2016, Diego Arrebola, que discorreu sobre a região do Tejo,
enquanto quinze produtores
demonstravam seus rótulos.
A região do Tejo, antes Ribatejo, está localizada no coração
dePortugaleseu terroirseprivilegia da influência direta do Tejo, o maior rio português. São
três as sub-regiões vitivinícolas: Bairro, Campo e Charneca.
As castas predominantes, dentre centenas de autóctones
(uvas nativas do local), são as
brancas: Fernão Pires (Maria
Gomes), Arinto, Alvarinho,
Verdelho, Sauvignon Blanc e
Chardonnay.Astintassão:TourigaNacional,Trincadeira, Castelão (Periquita), Aragonez
(Tinta Roriz ou Tempranillo),
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Merlot e AlicanteBouschet.
Fiquei encantada com os diversos rosés da mostra e pude
comprovar sua qualidade, alguns até driblando os rosés da
Provence tradicionalmente co-

Destaque

Agenda

>>Brancos: Quinta da Alorna

❚ 16/3, às 18h30, na Livraria
da Vila no JK Iguatemi (SP),
lançamento do livro
Gastronômade Brasil Vinhos
e Espumantes de Alê Esteves.

Arinto 2014 e o Alvarinho 2015;
Casa Cadaval Tuísca espumante
Bruto 2013 de Pinot Noir e Casa
Cadaval Padre Pedro Reserva 2014
Arinto-Viognier; Casal da Coelheira
2015, blend Fernão Pires, Arinto e
Verdelho; Casal do Conde 2015,
blend Arinto e S. Blanc; Encosta do
Sobral 2014 Chardonnay

HTTP://WWW.ALESSANDRAESTEVES.COM

❚ 21/3 às 16h, no restaurante
Praça São Lourenço (SP), lançamento do Guia Descorchados
2016. HTTP://REVISTAADEGA.UOL.COM.BR

guês Rodrigo Castelo, para cozinhar pratos regionais e tradicionais ribatejanos, constantes
no menu da sua Taberna Ó
Balcão. Rodrigo foi recebido
no Alma Cozinha onde contou
com a colaboração e dedicação
do chef proprietário Ivan
Achar e ainda do também chef
José Santanita. Aliás, a enogastronomia foi sucesso total na
tarde que foi portuguesa com
certeza! Até a próxima taça!
MOMENTODIVINO@ATRIBUNA.COM.BR

>>Tintos: Quinta da Badula
Reserva 2010 e o 2012, ambos
blends de T. Nacional, Syrah e
Alicante Bouchet; Pinhal da Torre
Vinha do Alveque 2013; Enoport
Quinta São Jão Batista 2010
Touriga Nacional; Adega do
Cartaxo Bridão Clássico 2012
Touriga Nacional, Castelão,Tinta
Roriz e Trincadeira; Batoréu
Batoréus Selection 2014 Alicante
Boushet e Syrah; Casa Cadaval
Trincadeira Preta 2012, a melhor
expressão da casta, vinhaço! Cia.
de Lezírias Tyto Alba 1836 safra
2012 Alicante Bouschet, uma joia
do enólogo Bernardo Cabral.

nhecidos (veja abaixo, no Provei e Indico).
Além da Grande Prova participei de um autêntico almoço
do Tejo. Exclusivamente de
Santarém, veio o chef portu-

Provei e indico
Ela tem títulos no tatame e se dedica também a essa outra paixão

Quinta da Badula
Rosé 2015
Uva: Touriga
Nacional e Syrah
Cor: rosa cereja
brilhante, 12,5˚GL
Nariz: frutas
vermelhas maduras
Boca: seco, acidez
muito boa, untuoso,
taninos leves e
elegantes

R$ 59,90 NA IMPORT. TEMPLO
DO BACO

Quinta da Alorna
Rosé 2015
Uva: Touriga
Nacional

Cor: salmão forte e
brilhante, 12,5˚GL
Nariz: groselha,
framboesa e
morango
Boca: seco, fresco,
frutado, intenso,
final longo
R$ 66,00 IMPORT. ADEGA
ALENTEJANA

Companhia das
Lezírias - Tyto Alba
Rosé 2015
Uva: Touriga
Nacional e Merlot
Cor: salmão claro
brilhante
Nariz: flores de
cerejeira, maça
verde e lima
Boca: seco, sedoso,
boa acidez, acidez
perfeita, bastante
equilibrado
SEM IMPORTADOR
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Karol, judoca campeã
também na confeitaria
FERNANDA LOPES
EDITORA

Karoline Barbeirotti, ou Karol
como todos a chamam, colecionavitóriasquandooassuntosão
os tatames. Em seu currículo figuramtítuloscomoocampeonato mundial estudantil de judô, o
campeonato sul-americano, o
tricampeonato paulista, entre
outros. Toda essa disciplina e
sucesso, ela quer emprestar a
umaoutrapaixão:aconfeitaria.
Inspirada pela mãe, Tatá,
também atleta (mas do basquete) que adora cozinhar e pelo
pai, ex-goleiro do São Paulo,
conhecido como Barbirotto, e
que já foi dono de restaurante
famosoem Guarujá, Karol decidiu transformar o que era hobby em um negócio.
“Minha mãe me contou que
comprou seu primeiro carro
vendendo brigadeiros em treinos e jogos de basquete. Pensei, eu adoro isso, vou tentar”.
E, assim, foi fazer um curso de
chocolate e criou a Sweet Dreams. Para começar, está produzindo ovos artesanais. “São 11
opções de ovos de colher. Estou

começando nessa Páscoa,
mas darei continuidade”. Outra paixão, além do chocolate,
são os bolos decorados com
pasta americana. Karol já fez
vários, bem ao estilo de Buddy Valastro, o Cake Boss.
“Aprendi com ele, assistindo
a seus programas e fui fazer,
na raça. Deu certo”.
Atleta da Unimes/Fupes,
ela quer conciliar a carreira
nos tatames com a produção
de doces e, inclusive, usar essa
peculiaridadeaseufavor.“Pretendo criar um canal, o judoca
na cozinha. “Meu pai é um
grandeexemploparamim, está sempre comigo nas competições e me apoia muito nessa
empreitada de confeitar”. O
judô, entretanto, não vai ficar
em segundo plano na carreira
da atleta. Ela já visa a Copa
São Paulo de Judô, próxima
competição de seu calendário
em 2016. Por isso, vai receber
encomendaspara a Páscoasomente até odia20de março.
SERVIÇO: SWEET DREAMS
TELEFONE (13) 98103-2978. (WHATSAPP).

