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Elas fazem de tudo para agradar o cliente

abe aquela máxima de que o cliente
tem sempre razão
para o comércio.
Elas levaram isso a sério e
só faltam botar o seu bem
mais precioso, o cliente,
no colo. As sócias Sandra
Ornellas e Cristina Guedes
cortam um dobrado para
manter ativo o quiosque
CAVALO MARINHO que depende de um cliente muito
mais importante, na verdade , um grande parceiro
e sócio: o Sol.
Mas nem sempre
ele ajuda e falta ao serviço podendo complicar a
vida da dupla. Que nada...
Ciente disso, elas há 15
anos criam ações para
agradar a clientela que
marca presença faça chuva, faça sol. Para começar
mantem musica ao vivo, e
de qualidade, aos sábados
domingos e feriados sem
cobrança de couvert artístico. São músicos selecionados a dedo, direto do
programa The Voice, como
Lui Medeiros (finalista de
uma das edições). No dia
das crianças, esse ano, colocou piscina de bolas, futebol de sabão, distribuiu
pipoca, picolés e churros
aos 'pequenos', de graça.
No Dia das Bruxas, data
festiva e comemorada no
mundo inteiro, fecham o
quiosque ao público e enfeitam com aranhas, caixões e fantasminhas e vira
uma pista de dança temática. Sem falar no cartão
fidelidade com direito a
garçom exclusivo na areia,
vantagens como guarda
sol e pedidos realizados
através de um tablet. E
isso, na areia da praia! A
mais nova conquista é a

parceria com o Hotel Venicce, na Abelardo Bueno,
que através de vans levará
seus hóspedes ao quiosque.
Hoje são 250 lugares sentados, 55 funcionários, área com 90 %
de cobertura, chuveiros de
água doce exclusivos, dois
banheiros e dois lounges
exclusivos. Isso tudo não é
nem a sombra do que foi o
local no passado.
Após a perda do
pai, ainda menina, Sandra
se viu obrigada a sustentar a mãe e decidiu adquirir um trailer junto com a
amiga, a jogadora de volei
de praia Cristina. Juntaram
as economias e deram 10
mil URVs(unidade real de
valor - moeda que antecedeu o real) uma espécie
de avô do Real. Mudaram
de endereço, construíram,
destruíram, desmontaram,
foram perseguidas, choraram, sorriram. E lá está a
dupla na Ilha 1 da Reserva, início do Recreio. Hoje
seu maior carro chefe é o
pastel de camarão (R$7,
a unidade) e dezenas de
unidades são produzidas
em uma de suas cozinhas
devidamente
preparadas
para o universo de banhistas que chegam para prová-los e saboreá-los. Pratos especiais como o Filé
de Truta(R$130 para duas
pessoas) e Namorado completo(R$ 156.90) com salada , aipim e pirão são as
estrelas.
Esse ano o reveillon cai num fim de semana e atender a galera no
domingo de sol é mais importante, senão teria festa!
Mas como o cliente é mais
importante e domingo é
dia de abrir.

As sócias Cristina Guedes e Sandra Ornellas hoje e nas fotos abaixo na época do trailer no começo

Algumas fotos da época em que tudo começou em várias
fases do Quiosque Cavalo Marinho

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

Salada em Pote

C

om a chegada do verão, já começamos a
pensar em
dar
uma
modelada no corpo
para aproveitar a estação de bem com a
vida.
Precisamos fazer atividade física regular, dormir bem e é
claro ter uma alimentação saudável.
Sabemos o quão
é difícil reunir esses
hábitos no corre corre
do dia a dia. Acredito
que dos 3 hábitos, a
alimentação é a parte mais dolorosa. Doí

na cabeça, pois os fast
food são práticos e muito palatáveis em função
do teor de gordura que
a grande maioria tem,
tornando eles irresistíveis.
E também doí no
bolso, porque uma alimentação saudável é
sempre mais cara.Pode
reparar, tudo que leva a
palavra fit e se for realmente processada para
tal, é mais cara.
Pensando nisso o
mercado está apresentando uma solução bastante honesta.
São
as saladas no pote.
A ideia é reunir
todos os grupos de alimentos:

Energéticos, como o
nome já diz geram energia para o corpo;
Reguladores que regulam as funções bioquímicas e
Construtores que participam da formação muscular.
Com isso temos
uma refeição completa,
balanceada,
nutritiva,
saudável, prática, econômica e fácil de degustar em qualquer lugar.
Resumindo agora não
tem desculpas para não
levar a diante o plano de
fazer um novo estilo de
vida com bastante qualidade.
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Fale com o Márcio Valente!

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO
Dezembro chegou e se fecha um ciclo nessa atual administração. Tivemos 4 sub
prefeitos nesse período de 8
anos de Eduardo Paes. Muitos acertos , alguns erros e é
você morador, representante da sociedade que vai nos
ajudar dando sua opinião.
Através de sua assessoria
recebemos um pequeno relatório do que foi feito nesse último semestre. Márcio
Valente enumerou em um
pouco mais de 20 itens nesses 6 meses e pouco de administração. Nele, enumera
assim:
1)Inauguração da Transolímpica;
2)Complexo viário do cruzamento da Américas com
Salvador Allende, com rotatória, alças e agulha na Allende. (lembra que a agulha
foi interrompida por ocasião
dos Jogos e já retomou a
obra em fase de término).
O Jornal do Recreio lembra que por causa dessa
obra, inúmeras árvores

em frente ao Barra Bali
foram cortadas sem necessidade. Na ocasião um
biólogo havia se amarrado numa delas impedindo
momentaneamente o corte. Não foi necessário. A
Prefeitura na época informou que iria refazer um
plantio.
3) Menciona o lote zero da
Transoeste;
4)Menciona as reuniões com
moradores sobre as interdições durante os Jogos;
5)Supervisão durante os Jogos;
6)Implantação da iluminação na Balthazar da Silveira
, inexistente até então.
7)Melhoria na iluminação
Praça da Associação dos Moradores (aonde funciona a
Comlurb)
8)Manutenção das pontes
da Hermes de Lima - Mario
Faustino e Clóvis Salgado O
processo de licitação foi realizado e foi aberto o envelope

Balanço

determinando a empresa
vencedora, a CD Empreendimentos e Construções, pelo
valor de R$ 800 mil. No entanto, o processo de licitação
ainda estava em andamento
(em fase de recursos), quando foi encerrado o prazo determinado para o prefeito
para abertura de crédito suplementar, o que inviabilizou
o início da obra ainda nessa
gestão. Mas o processo está
pronto e se o próximo prefeito quiser pode dar início
a essa obra no primeiro dia
de seu governo. Esse caso é
semelhante ao que aconteceu com as pontes da via 9.
Quando o prefeito Eduardo
Paes assumiu, as duas pontes da Alfredo Baltazar da
Silveira, eram de madeira e
precisavam ser substituídas.
No primeiro verão, os motoristas não tinham acesso
à praia, mas foi a primeira
obra inaugurada no Recreio,
no governo Eduardo Paes,
assumiu, as duas pontes da
Alfredo Baltazar da Silveira
eram de madeira e precisavam ser substituídas. No primeiro verão, os motoristas
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sob o assunto: FALE COM O
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não tinham acesso à praia,
mas foi a primeira obra inaugurada no Recreio, no governo Eduardo Paes.
9)Asfalto e início da ciclovia
que liga o Pontal à Estrada
dos Bandeirantes, pela Estrada Vereador Alceu de Carvalho, mais conhecida como
Rio Morto. A obra ainda não
está totalmente concluída
porque está sendo financiada através de medidas compensatórias da Secretaria de
Meio Ambiente. No total terá
5,45 km de extensão, ligando o Pontal a Vargem Grande.
10)Urbanização da Dr. Crespo, pavimentação e drenagem da rua. Pedido também
dos moradores da rua, que
chegaram a ter como parceiros, o RJ Móvel.
11) Limpeza de gigogas na
Lagoinha do Parque Chico
Mendes e no Canal das Taxas, para controlar a quantidade de mosquitos. No
último mutirão, realizado recentemente com a parceria
de vários órgãos como Secretaria de Meio Ambiente,

Rio-Águas, Saúde e Comlurb
foram retiradas mais de 600
toneladas. Durante esse trabalho foi feito trabalho de
controle a mosquitos, com
o carro fumacê e o serviço costal, ressaltando que
é usado inseticida feito com
material biológico, para não
afetar o ecossistema como
determina a legislação.(Até
o momento Não foi detectado o porquê das mortes
dos 5 jacarés no complexo lagunar)
12)A Subprefeitura vai promover novamente a ocupação da Praça 6, em conjunto
com a Seop e Guarda Municipal. Em maio, foi feita uma
ocupação nesse espaço e
durante o tempo a situação
esteve controlada.
13)Também são constantes e rotineiras as ações de
acolhimento a moradores de
rua. Aqui no Recreio, ações
são realizadas com frequência no viaduto Orlando Raso,
na Praça Tim Maia, em baixo
do viaduto da Av. das Américas, em baixo da ponte da
Estrada da Prainha, próximo
ao Maramar.

Bruno Morison
Angiorradiologia/
Cirurgia Endovascular

Qualidade de Vida

morisson@terra.com.br

Sal: o perigo em nossas casas

O

sal em nosso
organismo é da
maior importância. Ele regula a
quantidade de líquidos
que ficam dentro e fora
de nossas células e consequentemente dos nossos vasos sendo a causa
mais comum de inchaço
nas pernas. Porém precisa haver um equilíbrio,
em excesso, leva o organismo a reter mais água,
coração e rins ficam sobrecarregados, levando a
hipertensão.
A doença prejudica a flexibilidade das
artérias, coração, rins e
cérebro. Quando o sangue circula com pressão
elevada, acaba por causar lesões na camada
que recobre os vasos,
causando endurecimento e entupimento. Quando os vasos entopem no
coração causam o infarto. Nos rins a filtração
no sangue pode vir a ser
alterada, causando até a
paralisação dos órgãos.
Por isso é que os
médicos insistem tanto
na necessidade de dimi-

nuir a ingestão de sal.
A quantidade recomendada pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) é de menos de
cinco gramas por pessoa por dia, isso equivale a duas tampinhas
de caneta Bic (em todas as comidas ingeridas, seja no cozimento
ou na mesa)
Mas,
segundo
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) os
brasileiros consomem
uma média de 12 gramas diárias. Consumido de forma moderada, óbitos por doenças
cardiovasculares poderiam ser evitadas.
Entre os tipos de
sal que existem – dentre os quais o marinho
é o mais usual – uma
espécie tem chamado
a atenção devido à sua
pureza química: o sal
rosa do Himalaia.
No
processamento do sal de cozinha é completamente
retirado os seus minerais com a exceção de
sódio e cloreto. Ele é,
em seguida, branqueado, limpo com produtos
químicos e, em seguida, aquecido à tempe-

raturas extremamente
altas. O iodo é adicionado ao sal de mesa
em seguida.
Apesar do sal
marinho ser uma escolha melhor do que
o sal de cozinha, ele
está se tornando cada
vez mais processado,
devido a poluição dos
oceanos. Por isso, o sal
rosa é dito o mais puro
sal disponível hoje, devido as suas condições
originais, ele é mantido
em ambiente intocado
e que foi cercado por
neve e gelo durante
tantos anos sendo assim é protegido da poluição moderna.
O sal rosa é considerado o sal mais puro do
planeta e sua cor rosa
deve-se à alta concentração de minerais em
sua composição – ele
carrega mais de 80 tipos de minerais, tais
como cálcio, magnésio,
potássio, cobre e ferro.
Em 1g de sal rosa do
Himalaia há 230 mg de
sódio, enquanto no sal
refinado há 400 mg.
Por causa desses compostos, os cristais ganham o tom característico e um sabor com
toque metálico agradá-

vel e suave. Pode ser
usado em carnes grelhadas, saladas com
azeite e legumes na
manteiga. Porém, deve-se evitar as receitas
com caldos, e, em carnes, deve ser aplicado
na hora do preparo, já
que tende a ressecar os
alimentos porque atrai
água.
O alto poder desintoxicante do sal rosa
é benéfico para ajudar
a eliminar toxinas do
corpo, purificar o sangue e regular a produção de óleo pela pele.
Além disso, a alta concentração de magnésio,
por exemplo, é benéfica
para prevenir cãibras,
fortalecer os músculos
e o sistema imunológico, mas continua sendo SAL e seu uso deve
ser feito com cautela,
senão todos os benefícios listados acima não
compensaram o malefício do cloreto de sódio que também existe
neste sal.
Como temos falado em todas colunas
até agora, o bom senso
é a melhor dica de saúde.
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Vem aí o Salão Moto Brasil
Mês passado quem curte
o universo automotivo e
teve disposição de ir a
São Paulo pode conferir
as novidades do mundo
das quatro rodas e viu
de perto os carros que
estarão rodando pelas
nossas vias em breve. E
por aqui, o empresário
Gustavo Lorenzo traz todos os anos as novidades
das duas rodas no Salão
Moto Brasil que chega
mês que vem em sua sétima edição.
O evento acontecerá no Pavilhão 4 do
Riocentro, no período de
26 a 29 de Janeiro, em
uma área interna e refrigerada de 23.000m²
e uma área externa de
15.000m² com apresentação de shows de Weeling com a Equipe Alto
Giro, Test Riders, Globo
da Morte e Escola de Pilotagem e que já estão
com ingressos sendo
vendidos a preços populares e com desconto
Para quem acompanha o mundo das customizações, haverá a
3ª Edição do Bike & Art
Show que é um evento a
parte, onde 12 Customizadores do Brasil apresentam seus projetos e o
público participa votando
no melhor trabalho. São
artistas que modificam
por completo as motos.
O próprio símbolo desse
minievento, a moto do
Gustavo, a MARIA (que
você pode conhecê-la no
site do jornal) foi criada
e ganhou forma no próprio salão.
Dessa vez, de
olho nos motociclistas
que gostam de modificar
suas motos por puro prazer estarão concorrendo
sem saber , já que jurados andarão pelo estacionamento a procura de
boas customizações. De

acordo com Gustavo, organizador, a expectativa
é receber 100 mil visitantes. São 80 expositores e
cerca de 120 marcas. Entre os modelos presentes,
estão motos Harley-Davidson, BMW, Triumph,
Honda, Yamaha, Dafra e
Suzuki. Além das motos,
também há espaço para
shows em uma área externa, com manobras radicais, freestyle e test-ride de motos.
Gustavo destaca
que no Rio de Janeiro o
Salão ganhou características específicas:
__"Aqui é um salão de
negócios, de entretenimento, de turismo e de
educação no trânsito', comemora.
No evento anterior, uma oficina de customização foi montada
no próprio local e foi uma
das atrações.
Artistas
anônimos poderão participar com suas imagens
e criações. Para concorrer
as inscrições para o Concurso de Fotos do Bike &
Art Show 2017.
As 10 primeiras
colocadas,
de
acordo
com a votação popular
na fan page do B&AS,
serão expostas na Gale-

ria do Bike & Art Show, no
Salão Moto Brasil,(www.
facebook.com/bikeandartshow).
Os ingressos de primeiro lote foram colocados
a venda e saíram mais baratos, a R$ 20. Aqui no Recreio eles podem ser adquiridos na Tabacaria Candice
Cigar, Américas 10.200,
antigo shopping MAP (tel:
3150 -4713) ou na Rio
Harley Davidson, Av. das
Américas 14800 - tel _3613
1111

Gustavo Lorenzo é o organizador do Salão Moto Brasil em sua sétima edição

Riocentro - Pavilhão 4 - RJ
Rua Salvador Allende, 6555
- Barra da Tijuca - RJ
22780-160, Brasil - veja no
Google
Horários de Funcionamento:
- Dia 26.01 - 5ª-feira:
14h00 às 22h00
- Dia 27.01 - 6ª-feira:
14h00 às 22h00
- Dia 28.01 - sábado:
12h00 às 22h00
- Dia 29.01 - domingo:
12h00 às 20h00
Whats app -97580 1111
www.salaomotobrasil.com.br
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Devido ao aumento
de combustível, da
corrupção e da
energia, cortamos a
luz no fim do túnel."
”"

Aummmm.......
Equipe Alto Giro fazendo manobras arriscadas para delírio do público
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O troco dos coreanos Sem ir ao salão de beleza
há mais de uma década eis
que o grupo CAOA trouxe
ao Salão do Automóvel ,
mês passado, a NOVA TUCSON que chega para balançar o mercado das SUVS
e enfeitar nossas avenidas.
O New Tucson, que já é feito em Anápolis (GO) ao lado
dos “irmãos” Tucson e ix35
– por enquanto, os dois
continuam à venda, não sei
até quando... O SUV será
oferecido em duas versões
(GL e GLS), com preços a
partir de R$ 138.900, mas
haverá uma edição especial de lançamento, batizada Top, limitada a 30 unidades. A marca divulgou
apenas o preço da configuração de entrada, mas deverá ter uma na faixa dos
150 mil para concorrer com
as CRVs.
Totalmente modificada (Tucson só nome ) a inspiração
alemã vai além da carroceria. Segundo a Revista Auto
Esporte a suspensão tem
acerto firme e mantém o
SUV sob controle nas curvas, assim como em velocidades mais altas, mas o
conforto não ficou comprometido em favor da estabilidade. Como já acontece com outros modelos da
marca, a direção assistida
eletricamente tem ajuste
leve, o que facilita as manobras na cidade. Por outro lado, as percepções do
asfalto são “absorvidas”
quase que por completo,
frustrando
quem espera uma condução menos

New Tucson

anestesiada. O bom isolamento acústico da cabine
também ajuda a criar um
“mundo à parte”. Também
por esse preço!
Bem equipado desde a versão de entrada, o
modelo recebe alguns “mimos” a partir da configuração GLS, como teto solar
panorâmico,
maçanetas
externas cromadas, luzes diurnas e lanternas de
leds. Mas não leva retrovisor eletrocrômico, bancos
dianteiros com resfriamento e aquecimento, detector
de ponto cego e assistência de estacionamento, só
na Top. Como já era de
se esperar, o acabamento
tem superfícies macias no
painel e plásticos suaves
ao toque por toda a cabine, mas os porta-objetos
sem fundo emborrachado
destoam. A nova central
multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas não tem GPS, ao
contrário do ix35, mas é
intuitiva e aposta por sistemas de espelhamento
CarPlay e Android Auto.
A revista não detectou
itens de segurança presentes em carros desse valor e
categoria como frenagem
de emergência, controle
de velocidade adaptativo
e assistente de permanência em faixa. Estão lá
controles de estabilidade e
de tração, assim como airbags laterais e de cortina
vêm de série em todas as
configurações.

Ficha técnica
Motor
Dianteiro, transversal, 4
cil. em linha, 16V, turbo,
injeção direta, gasolina
Cilindrada
1.591 cm³
Potência
175 cv a 5.500 rpm
Torque
27 kgfm a 1.500 rpm
Câmbio
Automatizado de 7 marchas, tração dianteira
Direção
Elétrica
Suspensão
Independente tipo McPherson com molas helicoidais
Freios
Discos
ventilados
na
dianteira e discos sólidos
na traseira
Pneus
225/55 R18
Dimensões
Comprimento: 4,47 metros
Largura: 1,89 metro
Altura: 1,66 metro
Entre-eixos: 2,67 metros
Tanque
62 litros
Porta-malas
513 litros (fabricante)
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Tá tudo pichado no Raso

Quem passa pelo viaduto Orlando Raso já deve
ter percebido que as pichações estão aumentando e mudando o cenário
do local. Tem desde um
'Fora Dilma", quem nem
é mais presidente do país
a algumas declarações de
amor. Algumas chamam
a atenção pelo grau de dificuldade. Imagina-se que
esses
'sujões' devem
ter se arriscado e muito
para deixar suas marcas
nas paredes. A Seconserva e Comlurb informaram
em outra oportunidade
que a tinta utilizada ali
era antipichação. Desde

2011 a secretaria mapeia
os locais emblemáticos
e públicos da cidade com
uma maior concentração
de pichações. Nesta ação,
são utilizados produtos
antipichação sendo eles o
removedor de pichação e
aplicação de tinta antipichação com duração de 5
anos. No site do jornal tem
outras fotos. O próprio
Jornal do Recreio já havia
publicado no ano passado
outro ato de vandalismo
envolvendo o viaduto.
O repórter da TV
Globo, Caco Barcellos já
dedicou um programa inteiro ao tema.

Dezembro
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

fonte:facebook -Arquivo Pessoal

Por Guilherme Pereira

E

Dezembro chegou e
com ele , o Verão, a
esperança de o ano
logo acabar e muita fé de
que 2017 vai ser menos
pior. Teremos um Prefeito
e administradores regionais novos. E enquanto
isso não acontece, a região ferve. O nosso 'Ciro'

personagem que Thiago
Lacerda voltou a encarnar
na novela das 9, agora é
empresário. Abriu no recém inaugurado Vogue
Square, shopping classe
AAAAAAA uma franquia da
Tabacaria Candice Cigar.
Apreciador de charutos
posa ao lado da empresá-

ria Candice Marocco, sua filha
Eduarda e a sobrinha Carolina. Acima , um dos responsáveis pelo empreendimento
Ricardo Amaral que também
é famoso pelas suas baforadas. Promete. Ao lado e a
esquerda, em cena rara na
noite do Recreio vimos um
integrante do Roupa nova , o

multi instrumentista Ricardo
Feghali dando ar da graça no
Buteco Tradicional da Benvindo de Novaes . A brincadeira
na camisa fica por conta da
frase 'Refresh Yourself' que
quer dizer 'Refresque você
mesmo' , não é divertido? O
tecladista é irmão da deputada Jandira . Venha mais vezes

Ricardo! Acima, o cantor do
Rappa, Falcão foi à Toca da
Traíra , na praia da Barra
e gentilmente atendeu um
pedido do gerente Salles
Rufino que sempre recebe
a todos com um sorriso.
Pena a foto estar tremida ,
olha o foco Salles!

Degustando a Vida

Dezembro é mês de festa
e a gente já torcendo para
que 2016 rape fora.
O
anozinho difícil. A ideia de
um bom espumante , de
um bom vinho numa festa
, não depende do valor da
bebida, mas sim, do prazer
que ele proporciona. Hoje
você brinda com um na faixa dos 50, amanhã poderá
ser melhor, o importante é
o que a bebida nos faz, nos

aproximar , celebrar, brindar,
juntar todos. Mas quais escolher? Como sou cliente do
Empório e Mundovino, agora temos mais uma opção
na região, a VINTAGE ali na
Praça 6. Vale a visita. Mas
qual comprar?
1) PIZZATO VERTIGO BRUT
NATURE - Uvas: Chardonnay e Pinot Noir - Espumante amadurecido por mais de
30 meses sobre as borras
(que não são removidas). O
resultado é um vinho turvo,
encorpado e com aromas e
sabores que fogem ao convencional.(na faixa de R$
160. Vale dos Vinhedos
2) ANGHEBEN BRUT CHAMPENOISE - Vale dos Vinhedo
Uvas: Chardonnay e Pinot
Noir - (R$ 75) - O espumante passa um ano e meio em
contato com as leveduras,
adquirindo maior complexidade, tanto em aromas
quanto em sabores. É leve
e refrescante, com perlage
fina e persistente.
3) DON LAURINDO BRUT
CHAMPENOISE Uvas: Chardonnay e Riesling - (R$ 65)
A presença da riesling confere aromas frutados e florais
bem agradáveis a este espu

Dez dicas do Sul para sua mesa
mante. Têm boa presença em
boca, acidez marcante e final
longo e agradável.
4) LARENTIS BRUTMétodo: Charmat - Uvas:
Chardonnay (R$ 45)
Espumante de perlage bem
fina e intensa, que apresenta no nariz aromas frutados
e cítricos. Acidez muito boa,
refrescante com grande presença em boca.
5) PECULIARE BRUT CHAMPENOISE
Uvas: Chardonnay (R$ 35).
Permaneceu durante 6 meses
em contato com as leveduras,
mostrando-se abundante em
bolhas e espuma. Com aromas intensos que lembram à
frutas de polpa branca e cítricas, faz boa presença em
boca, com sabor cítrico e com
uma potente e refrescante
acidez.
6) MARCO LUIGI BRUT GRANDE RESERVA- Uvas: Chardonnay, Pinot Noir e Merlot
(R$ 60)
Não é tão comum encontrar
um espumante com a uva
merlot, mesmo sendo bastante cultivada no Vale dos
Vinhedos. Este é um espumante fino, de grande intensidade e refrescância.

7) D’ALTURE BRUT - Método:
Charmat Uvas: Chardonnay
São Joaquim, SC (R$ 45)
Espumante de fina perlage
com aromas e sabores de
frutas brancas cítricas.
8)DON BONIFÁCIO ROSÉ
BRUT Método: Charmat
Uvas: Chardonnay, Pinot
Noir e Sangiovese - (R$ 45)
Origem: Caxias do Sul, RS
Chama atenção pela presença da uva Sangiovese,
que somada à Pinot Noir,
apresenta no nariz aromas
de frutas vermelhas, como
morangos maduros. Grande
frescor com final longo e frutado.
9) PETERLONGO PROSECCO
BRUT Método Charmat R$ 40
Uvas: Prosecco (Glera)
Origem: Garibaldi, RS
Seu perlage chama atenção
pela persistência e formação
de um lindo cordão de pequenas e delicadas bolhas.
No paladar muita fruta branca fresca com um leve toque
cítrico característico desta
variedade. A acidez correta,
somada ao frescor e leveza
completam o conjunto.
10) CAVE GEISSE NATURE
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Método: Tradicional
Uvas: Chardonnay e Pinot
Noir, de Pinto Bandeira, RS
-R$ 90 Os 24 meses de amadurecimento trouxeram uma perlage
fina e espuma cremosa. Aromas florais e tostados, com
paladar bem seco (0% açúcar)
e encorpado.
No Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13 280, telefone:2498-8799 e na Mondovinoweb da Rua Nelson Tarquino sempre haverá boas
escolhas e bons rótulos, além
de preços justos. Tim tim!
Boas fets

