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Clube Gourmet

Não compre
café moído
•

by Diego Amaro

MENU
Aperitivos Aussie Grill
Quando a ideia é celebrar informalmente em
casa, o Aussie Grill, restaurante 100% digital da
Bloomin’Brands, empresa detentora de marcas
como Outback, tem a solução. Entre os queridinhos estão os Crispy Chicken Tenders e as
Kettle Chips, duas opções de aperitivos. O Crispy Chicken Tenders são tiras de peito de frango
empanadas e fritas na hora, servidas bem crocantes e acompanhadas de molho Honey Mustard levemente apimentado. Já as Kettle Chips
são batatas fritas em formato de chips, temperadas, levemente apimentadas e avinagradas, com
molho Aioli. Mais informações pelo site www.
aussiegrillbr.com.br.
Foto | Divulgação

Opções Kopenhagen

hora, você tem todos os benefícios do café
preservado.
Café bom é café moído na hora!
Utilize o leitor de códigos QR
Code do seu celular para mais
informações sobre a coluna.

Diego Amaro é barista
por formação, coffee
hunter e proprietário
do Amaro Café, em
Americana

Foto | Divulgação

E

sse título parece polêmico, mas não é!
Quando você compra um café já moído ele pode conter algumas ou várias
impurezas que você não consegue perceber.
Uma prática recorrente da grande indústria,
principalmente nos cafés de classificação tradicional e extraforte. Esses cafés contem pau,
pedra, galho, insetos, grãos podres e outros.
A primeira pergunta que fica é: mas como
vou moer meu café?
Você pode pedir para moer seu café no local que compra ou adquirir um moedor, hoje
temos boas opções a partir de R$ 150,00 reais.
Quando você compra o café em grãos, tem
a certeza de que está realmente comprando cafés de qualidade e, quando moído na

A Kopenhagen dobrou o seu mix de produtos
e tem novidades que agradam todos os gostos,
para o Dia das Mães e os demais dias do ano. Entre as opções, a Coleção Mil Delícias, com 3 mini
trufas Língua de Gato amarga, 3 mini trufas Língua de Gato avelã, 4 mini tabletes Kreminê (mais
leite) e 4 mini tabletes amargo caramelo flor de
sal, por R$ 47,90. Outra possibilidade é a Cesta
das Mães, recheada de delícias como Novo Coração Kopenhagen ao leite, Coleção Mil Delícias,
Keep Kop Lajotinha e Pouch Dragrê, no valor de
R$ 199,90. Mais informações www.kopenhagen.
com.br/institucional/nossas-lojas.
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Azeite brasileiro entre os

10 do mundo
U

Entre os melhores

Fotos | https://lojaazeitesabia.com.br/

m azeite de oliva extravirgem produzido nos municípios de Santo Antônio do Pinhal (SP) e Encruzilhada do
Sul (RS) está entre os melhores do mundo,
conforme o resultado do concurso espanhol
Evooleum, divulgado no fim do mês de abril.
Santo Antônio do Pinhal fica localizada a
170 km de São Paulo e a 20 km de Campos
do Jordão, onde está parte da produção, na
Fazenda Campo do Alto, na Serra da Mantiqueira. A outra parte do cultivo fica no
município gaúcho, localizado no Vale do
Rio Pardo, na Fazenda Sabiá da Vigia.

Segundo a edição de
2022 do concurso, realizado na Espanha há 20 anos,
o Sabiá é o único produzido fora da Europa a constar
da lista dos top 10 azeites
do mundo. Entre os demais
selecionados, estão
azeites produzidos na
própria Espanha, Itália
e Croácia.

VALOR

+ DE 40

R$ 79,00 A
R$ 84 ,00,
DEPENDENDO DA
VARIEDADE DO
AZEITE

TÍTULOS
INTERNACIONAIS
CONQUISTADOS
EM APENAS 3
SAFRAS

Opa!
Uma das teorias
que explicam o brinde
surgiu entre os gregos e
fenícios, no ato de elevar as taças como oferenda aos Deuses.

elas garantia que
não estavam envenenadas.
O termo “saúde”, no
ato de brindar, remonta
ao período onde a armazenagem e as condições de higiene
eram precárias, causando intoxicação. O mesmo era dito como
desejo de sorte, para aquele momento de consumo.
Após diversas adaptações,
hoje utilizamos o brinde como
celebração e união.
Do francês, santé!; italiano,
salute!; espanhol, salud!; do
grego, steniyasas!; do alemão,
prosit!; do sueco, skål. E em bom
português, saúde!
Um brinde a todos.
Viva!

Na antiga Roma, era utilizado
para selar o fim dos conflitos. No brinde com canecas cheias, a passagem do líquido entre

Para mais
informações, aponte
o seu celular para o
código QR Code

Renan Elias
Empório Tradição

Turismo rural
Azeite da variedade
Arbequina

Premiações

A fazenda Campo do Alto, em
Santo Antônio do Pinhal, fica
aberta a visitantes para turismo
rural, ao custo de R$ 30, com
visitação guiada e degustação para adultos acima dos
12 anos. Mais informações:
WhatsApp (12) 3666-2282.

Conforme publicações especializadas em gastronomia, os
proprietários da marca, a jornalista Bia Pereira e o publicitário e
administrador Bob Vieira da Costa
começaram a atuar na olivicultura a
partir de 2014, mas o primeiro azeite
só foi produzido após 4 anos de trabalho, em 2018. Desde então, o produto começou a ser comercializado e
apresentado nos principais concursos.
Com apenas 3 safras (2020, 2021
e 2022), o azeite Sabiá já conquistou
mais de 40 títulos internacionais, obtendo prêmios em importantes concursos, entre esses o de melhor do
hemisfério Sul pelo prestigiado concurso italiano Leone D’Oro, em 2021.
Itália, Argentina, Israel, Estados Unidos, Portugal e Japão são alguns dos
países que testaram e aprovaram o
produto.
Cada unidade custa de R$ 79 a R$
84 (250 ml), conforme a variedade do
azeite. Além do blend especial, composto por 4 diferentes tipos de azeitonas, há rótulos produzidos a partir das
variedades Arbequina e Arbosana (de
origem espanhola) e Koroneiki (grega).
Garrafa da variedade Koroneiki

Espaço físico wonde são comercializados os azeites em SP
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Bar e restaurante

para todos

Fish & Chips

O

Sirène Taquaral, localizado em Campinas, surgiu da ideia dos proprietários
César Bertinato Trifone (farmacêutico e
influenciador digital) e Manoela Duarte Fortunato Bedicks (geógrafa) de fazer as pessoas felizes com tudo que há de melhor: comida boa,
chope e drinques, boas vibrações e diversão.
“Inauguramos no dia 16 de abril deste ano, com
uma proposta de bar diferente para a cidade de
Campinas. Decidimos abrir a loja após visitar as
unidades de Curitiba e de São Paulo e nos encantarmos pelos estabelecimentos, pelo atendimento e qualidade da comida e bebida oferecidos. A
ideia é a alimentar o corpo e a alma com as melhores coisas da vida”,
salienta César
Trifone.

Drinque “Do Céu”,
com vodca e curaçau

A casa e a marca buscam oferecer o melhor
fish & chips (iscas de peixe empanado
com batata frita) do Brasil, inspirados
num dos pratos mais famosos e consumidos da Inglaterra. Trata-se da 10ª loja
da franquia, criada em Curitiba (PR).
“O Sirène é um bar e restaurante com
vibe descolada, que atende e respeita todos
os públicos. Um lugar onde todas as tribos se
sentem em casa e onde gente de todo tipo é
bem-vinda”, resume o sócio e proprietário.
Com projeto arquitetônico próprio da
marca, assinado pela arquiteta Marjorie Litza, do escritório Bangô Arquitetura, o ambiente interno tem piso de cimento queimado e pilares de tijolos à mostra, luminárias de
neon e grafites.

Os proprietários César e Manoela
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Cardápio
O objetivo é oferecer possibilidades diferentes dos demais estabelecimentos do ramo,
com opções de drink, comida e chope a preços acessíveis.
“É bem enxuto, sendo o carro-chefe nosso
cone de Fish & Chips em duas versões: tilápia e merluza. Nessa última versão, chamada Krok, usa-se também a farinha panko para
empanar e deixá-lo bem crocante”, informa
César Trifone.
Outro item do cardápio bastante pedido é o
Sandufish, sanduíche de filé de tilápia acompanhado de molho tártaro, rúcula e cebola
caramelizada.
Com o peixe, são servidos os molhos que
o acompanham: 5 artesanais e 2 tradicionais.
“Muito do que servimos é preparado na casa,
desde os 5 molhos artesanais, maionese da
casa, tártaro, picante, mostarda e mel e baconese, assim como os peixes, empanados na
hora, logo antes de fritar”.
Um grande diferencial no Sirène é que todos os itens do cardápio possuem versão vegana, algo incomum em muitos bares.
Fachada da casa no Taquaral

Sandufish

Pink Mermaid, Tropical Gin e Cherry Bubbles

Bebidas
Entre as opções para se bebericar, há
drinques autênticos da casa e outros
clássicos de bar, chope, além de uma
opção diferente e refrescante: chá-mate saborizado com limão, cranberry ou
tangerina.
O Sirène Taquaral atende por delivery,
exclusivamente pelo iFood. A casa funciona de terça a quinta-feira, das 17h às
22h, às sextas, das 17h à meia-noite, aos
sábados, das 14h à meia-noite, e domingo
das 14h às 22h.

Sirène Taquaral | Av. Barão de Itapura,
nº 3.133 - Taquaral - Campinas (SP)
| Fone/WhatsApp: (19) 98452-8123

Top
Gourmand
Quem conhece a Manoela, americanense
da gema, sabe que ela sempre sonhou em ter
um bar. E de uma brincadeira com seu amigo de
muitos anos, o César, a vontade amadureceu. E em
apenas 6 meses, já estavam inaugurando o Sirène.
Cada um tem sua função na casa, mas
juntos comandam tudo, da comida ao
chope trincando, e ainda sobra tempo
para fazer dos clientes novos amigos.
Boa sorte pessoal! Que este sonho
traga muitas alegrias.
Cris Pisoni
Coordenadora do
Clube Gourmet

aponte
para o

Para mais
informações
sobre a casa,
o seu celular
código QR Code
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Para servir sua mãe

com carinho
N

ada é mais gratificante do que os filhos
direcionarem todas as atenções a quem
se esforçou tanto para cuidar, servir, dar
carinho, amor e ensinar. Uma demonstração de
atenção, cuidado e amor vale muito mais do que
qualquer presente. Por isso, que tal arrumar uma
mesa linda para sua mãe, neste dia tão especial?
O Clube Gourmet conversou com a designer de
interiores e proprietária da Casa Bonita, loja especializada em móveis e objetos de decoração de
Americana, Rose Succi. A profissional deu dicas
especiais a quem deseja surpreender a mãe de
uma forma diferente e delicada, num café da manhã ou almoço.
“Servir é uma arte, porque o visual traz bem-estar a todos que estão ao redor da mesa. Quando
vamos a um restaurante bem decorado, isso nos
traz acolhimento, fazendo com que tenhamos
uma experiência agradável para saborear a gastronomia com conforto e elegância. E nosso lar
é nosso melhor lugar! Uma mesa decorada transmite carinho e acolhimento para toda família”,
orienta a designer.
Não há regras rígidas no que se refere à arrumação de uma mesa, ressalta Rose Succi. Deve-se levar em consideração o bem-estar da pessoa
que você vai receber e servir. O correto é usar o
que se gosta, o que for funcional para cada um
na decoração. “Eu prefiro o jogo americano por
que é mais flexível , deixa a mesa mais colorida
e divertida, prático para quando você vai montar
apenas um ou dois lugares na mesa. Flores são
sempre bem-vindas, também. Trazem a natureza e a delicadeza para a mesa e não é necessário
comprar, você pode colher no seu jardim, pegar
aquele vasinho com plantinha de casa. Usar vasinhos de temperinhos é muito bacana: salsinha,
manjericão, pimenta, alecrim. Além de deixar a

Fotos | Divulgação

Servir é
uma arte, porque o visual traz
bem-estar a todos que estão ao
redor da mesa. Quando vamos a
um restaurante bem decorado,
isso nos traz acolhimento,
fazendo com que tenhamos
uma experiência agradável para
saborear a gastronomia com
conforto e elegância. E nosso lar
é nosso melhor lugar! Uma mesa
decorada transmite carinho e
acolhimento para toda família
ROSE SUCCI
designer de interiores e proprietária da Casa Bonita

Rose Succi com a sugestão de decoração de mesa para almoço

decoração mais personalizada, ainda traz o aroma dos temperos”, ensina.
E a melhor forma de combinar os elementos é
sempre escolher a cor que mais agrade e começar
a decoração, conforme a profissional, e é possível decorar uma mesa sem precisar gastar muito.
“Utilize cachepôs, velas, bandejas ou castiçais
que você já tem na sua decoração para a mon-

tagem da mesa. A mistura de materiais também
é legal: estampas de pratos, cores diferentes de
taças, jogos americanos. Dependendo do que
utilizar, você vai compor algo mais rústico, mais
sofisticado ou mais romântico. todas essas combinações darão personalidade à sua mesa. O mais
importante é transmitir carinho quando decorar
sua mesa”, finaliza.

Café da manhã
Esta proposta de decoração de mesa é mais rústica, segundo Rose
Succi. “Foi composta com um mix de vasos, além do uso de dois tons
diferentes no jogo americano”.

Almoço
Para o almoço, Rose propõe uma mistura de cores nas taças. “Também
fiz arranjos com plantinhas secas, plantas permanentes, que peguei da
decoração de casa, e fiz um mix de vasos e velas”.

Clube Gourmet
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Quiche de frango

EMPÓRIO
Foto | Reprod httpswww.instagram.comthe_macallan

com alho-poró
S
Foto | Divulgação

eja por opção ou por intolerância alimentar,
nos últimos anos muitas pessoas passaram
a excluir o glúten de sua dieta e os alimentos
que levam esse tipo de proteína. Em substituição,
a farinha de arroz ganhou evidência no preparo
de diferentes receitas, em virtude da versatilidade
e dos nutrientes que oferece. Confira uma receita
prática com o ingrediente, que pode fazer parte
do seu de lanche ou jantar.

MODO DE PREPARO
Em um processador, despeje o grão de bico sem
o líquido, acrescente uma pitada de sal, 1 colher
(sopa) de azeite e bata até virar uma pasta. Despeje
a massa em um recipiente e coloque, aos poucos,
a farinha de arroz. Vá misturando com a ponta dos
dedos, até ficar uma massa que não grude mais
nas mãos. Enrole-a em um plástico-filme e leve-a
para a geladeira por 30 minutos. Em uma panela
fria, coloque o restante do azeite, o alho espremido
e cebola e refogue bem, até ficar dourado. Depois,
acrescente o frango e deixe formar uma crosta no

Foto | Reprod httpswww.salton.com.brdownloadsebook-drink

fundo. Acrescente o alho-poró, deixe refogar mais
um pouco, coloque sal, um pouco de pimenta e
creme de ricota. Misture bem e prove para sentir o
tempero. Tire a massa da geladeira e modele-a em
uma forma de fundo removível de 20 cm. Cuidado
para não deixar a borda muito grossa. Fure toda a
massa com um garfo e leve-a para assar em forno
preaquecido a 180°C por 15 a 20 minutos. Quebre
2 ovos em um recipiente, bata bem com um garfo e
misture com o recheio de frango que já está pronto.
Despeje o recheio na massa pré-assada e finalize
com a muçarela ralada. Volte ao forno por 20 a 25
minutos e está pronta para servir.
Receita: Tio João

DRINK

INGREDIENTES
½ xícara (chá) de farinha de arroz sem gluten,
500 g de grão de bico em conserva, 400 g de
frango desfiado, 250 g de creme de ricota, 2
alhos-porós picados, Sal a gosto, ¼ de xícara
(chá) de azeite de oliva, 1 cebola picada em
cubos, 4 dentes de alho espremidos, Muçarela
ralada a gosto, 2 ovos

A marca top de uísques
escoceses The Macallan
apresentou em seu
perfil no Instagram,
no início deste ano, o
uísque mais antigo do
mundo, que começou
a ser produzido em
1940, na Segunda Guerra
Mundial. A bebida
está disponível
em apenas
288 garrafas,
vendidas por
U$ 125 mil cada, isto é, mais de R$ 630 mil. A
bebida ficou 8 décadas no barril, o que resultou
em sua cor quase avermelhada e no mix de
sabores: chocolate amargo, trufa, gengibre e
um toque defumado.

CAIPIROSCA TROPICAL
Foto | Reprod httpswww.receitasnestle.com.br

Polpettone

INGREDIENTES
150 ml de Vorus Vodka Red Berries, 1 tangerina, melaço de cana-de-açúcar, 5 pimentas
biquinho e gelo a gosto

recheado

MODO DE PREPARO
Retire os gomos da tangerina, adicione-os junto
com melaço de cana-de-açúcar em um copo de
sua preferência. Macere a tangerina, até que solte
o caldo. Junte o macerado, a vodca e a pimenta
biquinho, complete com cubos de gelo. Misture e
sirva a seguir.

N

inguém resiste a uma boa comida italiana, não é? E o polpettone recheado é
uma das mais deliciosas, uma prato que
conforta e deixa feliz aqueles que adoram a boa
mesa. Minha sugestão, para facilitar, é serví-lo
com molho pronto, mas você pode preparar a
receita de molho natural de tomate da sua preferência, para acompanhá-lo. Fica ainda mais saboroso. Vamos lá?

INGREDIENTES
300 g de carne moída de primeira, Sal e pimenta-do-reino a gosto, 1 dente de alho pequeno picado, 1/2 cebola pequena picada, 1 colher (sopa) de
cheiro verde picado, 1 colher (sopa) de farinha de
rosca embebida em 1/3 de xícara de leite, 1 xícara
(chá) de farinha de trigo, 2 ovos, Farinha de rosca
para empanar, 2 xícaras (chá) de molho pronto
de tomate, 4 fatias de queijo muçarela, Óleo para
fritar
MODO DE PREPARO
Em uma tigela, adicione a carne, a cebola, o alho e
o cheiro verde e tempere a gosto. Adicione um ovo
e, devagar, a farinha de rosca embebida no leite. Vá

Utilize o leitor de códigos
QR Code do seu celular para
mais informações sobre a
coluna

Receita: www.salton.com.br/ebooks-drink

colocando aos poucos a farinha de trigo, até que a
massa fique homogênea e macia. Molhe as mãos
levemente em água, pegue uma porção da carne
e faça uma bola, amasse para virar um prato, dobre
uma fatia de queijo em quatro e envolva com a
massa.
Cuidar para que o queijo fique bem envolvido, caso
contrário, na hora de fritar estoura. Já com o óleo
quente, frite apenas para selar e reserve. Bata o ovo
restante com um pouco de leite e passe os bolinhos, em seguida na farinha. Usando o
mesmo óleo, frite novamente até dourar. Mergulhe em uma panela com
molho de tomate de sua preferência
e aproveite.

Fádia Cheaito
Sheike Culinária Árabe| Rua das
Figueiras, 354 | Americana | 19 3461-3964
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Arroz negro e torta mil
folhas de frutas vermelhas

H

oje trouxe duas sugestões especiais para você mimar sua
mãe, afinal, elas merecem nossa dedicação e amor, não é
mesmo? Arroz negro com rúcula e tomate-cereja, que você
pode preparar num almoço especial, dedicado a ela, e uma sobremesa saborosíssima que é muito simples de fazer, dá tempo de
você surpreendê-la ainda hoje: torta mil folhas de frutas vermelhas. Aproveitem esse dia especial, bom domingo!

Arroz negro com rúcula e tomatinhos
Foto | Reprod httpswww.receiteria.com.br

Claudia Porteiro

Moqueca de
bacalhau com
camarões
INGREDIENTES
1,2 kg de posta de bacalhau dessalgado,
500 g de camarão médio limpo, 450 g de
cebola cortada em rodelas, 10 dentes de
alhos fritos inteiros, 2 pimentões vermelhos cortados em rodelas, 1 pimentão
amarelo cortado em rodelas, 1 pimenta
dedo-de-moça picada e sem semente, 3
tomates cortados em rodelas finas, 150
g de azeitonas verdes, 400 ml de leite de
coco, 250 ml de azeite, salsinha a gosto.
Opcional: 1 lata de tomate pelado
MODO DE PREPARO
Em uma panela de fundo grosso, faça
uma cama com a metade das rodelas de
cebola, tomate e pimentão. Em seguida,
disponha as postas de bacalhau, o alho
frito, finalizando com o restante dos tomates, cebola e pimentão. Regue com
azeite e o leite de coco. Se preferir, adicione tomate pelado. Deixe cozinhar por
aproximadamente 30 minutos, em fogo
médio. Em seguida, coloque o camarão
e as azeitonas, temperando com sal e
pimenta. Cozinhe por mais 10 minutos.
Finalize com salsinha e sirva a seguir.
Foto | Reprod httpswww.youtube.com

INGREDIENTES
30 ml de azeite de oliva, 10 g de alho picado, 30 g
de cebola cortada em cubos, 400 g de arroz negro,
120 ml de vinho branco seco, sal a gosto, 1 litro
de água filtrada, 8 g de pimenta dedo-de-moça
picada sem sementes, 8 g de gengibre picado, 640
g de lula cortada, 80 g de rúcula, 200 g de tomatecereja, 500 ml de caldo de legumes
MODO DE PREPARO
Frite o alho no azeite aquecido, refogue a cebola, acrescente o arroz e frite. Adicione o vinho, espere evaporar
e acrescente a água, deixando cozinhar em fogo médio.
Depois de cozido, reserve. Tempere as lulas cortadas em
anéis com uma parte do sal, a pimenta-do-reino e dedo-de-moça, o gengibre, as raspas, um pouco do suco de
limão e do pesto. Corte os tomates ao meio e a rúcula

grosseiramente. Tempere cada um separadamente com
um pouco do pesto, o sal e a pimanta-do-reino. Reserve.
Em uma panela, coloque o arroz negro cozido, acrescente o caldo de legumes e ajuste os temperos. Junte as
lulas, o pesto e o restante do suco do limão. Finalize com
o tomate-cereja e a rúcula.

Torta mil folhas de frutas vermelhas
Foto | Reprod httpswww.pinterest.depin57955704578322510

INGREDIENTES
MASSA : 600 g de massa folhada pronta, farinha
para polvilhar, açúcar de confeiteiro para polvilhar
RECHEIO: 375 ml de leite fresco, 4 gemas, 60 g
de açúcar cristal, 3 colheres (sopa) de farinha de
trigo, 250 ml de creme de leite, 400 g de frutas
vermelhas variadas (morango, framboesa, amora e
mirtilo em pedaços)
MODO DE PREPARO
Aqueça o leite numa panela em fogo médio, até quase
começar a ferver. Retire do fogo. Bata as gemas com o
açúcar cristal por 2 a 3 minutos, até engrossar. Junte a farinha e, aos poucos, incorpore o leite. Transfira para uma
panela limpa. Apure, mexendo até engrossar. Reduza o
fogo e mexa por mais 2 minutos. Se empelotar, retire do
fogo e bata até ficar cremoso. Reserve.
Preaqueça o forno a 200 graus. Borrife água gelada na
assadeira. Abra a massa folhada em um retângulo maior
que a assadeira, de cerca de 3 mm de espessura. Enrole
a massa no rolo e transfira-a para a assadeira, deixando
as bordas para fora. Pressione a massa e refrigere por 15
minutos. Fure com um garfo, cubra com papel manteiga

e coloque uma grade para dar peso, levando para assar
por cerca de 15 a 20 minutos, até começar a dourar. Segurando a grade e o papel, vire a massa e asse por mais
10 minutos, até dourar. Retire do forno e deslize para uma
tábua. Ainda quente, apare as bordas e corte em 3 partes.
Bata o creme de leite até firmar e misture ao creme.
Cubra um pedaço de massa com o creme e espalhe as
frutas. Coloque mais uma lâmina de massa e repita a as
camadas de creme e de frutas. Coloque a terceira parte
de massa e pressione um pouco. Polvilhe com açúcar de
confeiteiro. Conserve na geladeira por 6 horas, no máximo, antes de servir.

