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EDITORIAL

ENTRE UM BATE-PAPO
E OUTRO, CERVEJAS,
VINHOS E QUEIJOS
VOCÊ TEM EM SUAS MÃOS um guia prático de instruções para aproveitar
o que há de melhor nesta época do ano: cervejas, vinhos e queijos! O Guia Especial de Inverno da COM VOCÊ, preparado carinhosamente pelo Paulistão Supermercados, vai ser muito útil, já que, às vezes, é comum ficar meio sem saber qual
queijo vai bem com determinada massa, salada, geleia e, até mesmo, com vinhos
e cervejas. As bebidas são trazidas com suas principais características, diferenciações, tipos, copos ideais e por aí vai... Assim, esta edição especial da COM VOCÊ
é um verdadeiro companheiro inseparável desta e de outras temporadas que virão,
por isso, mantenha-a sempre perto de você, onde quer que esteja!
Na realidade, ele vai lhe dar boas-vindas a um mundo de sabores que é
extremamente peculiar no inverno, uma vez que as pessoas gostam de comer e
beber para se aquecerem. Também é um convite para você se aprofundar nesses
universos que são cheios de surpresas agradáveis ao paladar e à alma. Em se
tratando de cervejas, os tipos e estilos existentes convidam a experiências inusitadas e motivam a degustar cada gole com compreensão de cada ingrediente,
aromas e propriedades, com toda a atenção que cada rótulo merece. Já os vinhos
vêm em nosso guia com informações para você ficar por dentro, por exemplo,
das características da bebida de vários países; saber que a escolha da taça pode,
sim, fazer a diferença; e também vai conhecer alguns deles com custo-benefício excelente e que são repletos de sabores. Por fim, os queijos chegam para
arrematar a estação com suas diversas versões, combinações e dicas de como
aproveitá-los por completo.
Por tudo isso, este guia foi criado para orientar você a beber e comer bem,
jogando muita conversa fora, e vai mostrar-se indispensável para tê-lo sempre
em suas mãos nos mais diferentes momentos.
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CERVEJAS
Tomar essa bebida é, a
cada gole, uma verdadeira
aventura, já que há mais
de uma centena de estilos
a serem descobertos, com
os mais diversos sabores,
aromas e texturas.

Á

gua, lúpulo, leveduras e malte. A
combinação desses ingredientes simples resulta numa bebida
consumida no mundo todo, que
é sinônimo de celebração e socialização: a
cerveja. Se no Brasil o futebol é a primeira
paixão, essa bebida, sem dúvida, vem logo
atrás. Mas como entendê-la e apreciá-la
como mandam os mestres cervejeiros?
Para começo de conversa, apesar de a bebida
ter vários estilos, você precisa saber que ela
se divide em apenas dois tipos: Ale e Lager.
ALE – as cervejas desse tipo são de alta
fermentação, produzidas em temperaturas
elevadas. Possuem aromas e sabores mais
complexos, maltados, com notas condimentadas e florais. Em sua maioria, são
encorpadas e fortes, e a graça de apreciar
uma cerveja Ale é pelo fato da variação de
estilos que ela proporciona, que vão desde
o doce até o amargo e das claras às escuras.
Para se ter uma ideia, dentro do tipo Ale
há mais de 30 estilos, como o India Pale
4 | Paulistão

Ale, American Pale Ale, Belgian Pale Ale,
entre outros.
LAGER – é o tipo de cerveja mais consumido no mundo, e, ao contrário da Ale, é
produzida em baixa fermentação. Reconhecida pelo estilo Pilsner ou Pilsen, apesar de
comum, é tão especial quanto as do tipo Ale,
porque têm características extremamente
variadas, sendo que as mais reconhecidas
são a cor clara, o volume intenso de gás (carbonatação), a presença baixa de lúpulo e leve
amargor. Também não fica atrás e possui
mais de uma dezena de estilos, como American Lager, Dark Lager, Pale Lager etc.
Segundo pesquisa realizada pelo Ibope,
em julho de 2015, a bebida também é a
preferida dos brasileiros no inverno. Agora
que você já tem noções sobre as principais
características da cerveja, siga em frente e
aprecie com moderação alguns dos rótulos
mais diferenciados que o Paulistão pode
trazer até você e descubra alguns dos estilos
que vão aguçar o seu paladar.

COPOS IDEAIS

Pode até parecer frescura, mas o
tipo de copo usado no momento de
apreciar sua cerveja faz diferença.
Cada formato tem uma função,
seja em relação à espuma – alguns
são feitos com a preocupação de
mantê-la a uma certa altura – seja
ao aroma – eles são produzidos
com um formato adequado para
desprender o buquê e aroma de
determinado tipo/estilo de cerveja
–, assim você aprecia o que há de
melhor em cada uma delas. Veja
algumas dicas no nosso guia.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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BADEN BADEN 1999 600 ML

GUIA DE
PRODUTOS

HARMONIZE COM:

De coloração cobre avermelhada, essa
cerveja possui combinação única entre
aroma intenso e genuínos lúpulos florais e
condimentados, com elevado amargor. É
uma autêntica representante do Bitter Ale,
tradicionalmente inglês, que se destaca
pelo preciso equilíbrio entre malte e lúpulo.

queijos gorgonzola,
parmesão e
roquefort e
carnes vermelhas
grelhadas
ou assadas,
principalmente
a de cordeiro.

BADEN BADEN CRISTAL 600 ML

HARMONIZE COM:

Uma clássica e saborosa cerveja Pilsen, produzida 100% com maltes de cevada. É leve,
dourada, e seu aroma de cereais proporciona
uma sensação de refrescância ao paladar. Além
do malte de cevada, traz em sua preparação
a puríssima água das montanhas de Campos
do Jordão e lúpulo especialmente selecionado.

BADEN 600 ML
Essa diferenciada cerveja do tipo Ale tem sabor
levemente adocicado e a adição de canela e
frutas vermelhas proporciona à bebida um
aroma frutado. Sua espuma tem boa formação
e persistência, e sua marcante coloração ouro
avermelhado é resultado das propriedades
dos grãos de malte de cevada selecionados.

BADEN BADEN WEISS 600 ML
De tipo Weiss, típica do sul da Alemanha, com
grãos de malte de cevada e trigo de alta fermentação, essa cerveja de espuma cremosa
e suave amargor é refrescante com notas de
cravo e banana. Segue a Lei da Pureza da
Baviera, de 1516, usando em sua preparação
apenas maltes, lúpulo, água e fermento.

queijos brie
e camembert,
além de carnes
brancas, saladas,
sushi e camarão.

COPO IDEAL

TAÇA OU
CALDERETA
TEOR ALCOÓLICO

6%
COPO IDEAL

LAGER OU
AMERICANO
TEOR ALCOÓLICO

5%
HARMONIZE COM:

queijos gruyère
e gouda, camarão,
lagosta e
sobremesas
à base de frutas.

pratos
apimentados,
como os
mexicanos
e tailandeses,
salsichas alemãs
e saladas.

PILSEN
Da família das Lagers, essa
cerveja é a mais comum. É
leve e possui espuma cremosa
e duradoura. Seu buquê é
aromático, com malte e lúpulos
herbais, e levemente amargo.

COPO IDEAL

TAÇA
TEOR ALCOÓLICO

4,5%
HARMONIZE COM:

BITTER ALE
Cervejas de alta fermentação
que costumam ser encorpadas e
podem apresentar aroma e sabor
frutado. O amargor da bebida é
bem acentuado e possui equilíbrio
perfeito entre malte e lúpulo.

ALE
Encorpadas e vigorosas, as
cervejas desse tipo trazem
sabores complexos, maltados
e lupulados. Podem variar com
estilos que vão desde o doce até o
amargo e das claras às escuras.

COPO IDEAL

WEIZEN
TEOR ALCOÓLICO

5,2%

WEISS OU WEIZEN
De alta fermentação, pertence
à família Ale. São cervejas feitas
à base de trigo, claras e opacas,
extremamente refrescantes,
e no paladar sobressaem sabores
florais, frutados e de especiarias.
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CERVEJAS
FIÉIS ESCUDEIRAS DO ANO TODO

BADEN BADEN RED ALE 600 ML
Forte, encorpada e um par perfeito para os
dias frios. Essa cerveja de espuma cremosa é
do tipo Double Red e tem amargor elevado e
persistente, porém muito bem equilibrado por
um agradável sabor adocicado residual. Além
da intensa presença de lúpulo herbal, seu aroma
tem características tostadas e carameladas.

BADEN BADEN WITBIER 600 ML
Tradicionalmente produzida na Bélgica, Witbier significa cerveja branca, porque sua aparência é clara e turva. Versátil, essa cerveja
do tipo Ale traz em seu sabor a refrescância
cítrica da laranja, com um leve sabor picante
de coentro. Produzida com maltes de trigo
e de cevada, ela agrada diversos paladares.

EISENBAHN DUNKEL 355 ML
De baixa fermentação, essa cerveja Lager escura é feita com maltes torrados
importados, que conferem ao paladar um
agradável aroma de café e chocolate. Ela
leva cinco tipos de malte, e seu estilo é uma
especialidade da região sul de Thüringer e
do norte de Francônia, na Alemanha.

EISENBAHN KÖLSCH 355 ML
Com sabor suave e coloração dourada,
essa cerveja se destaca pelo toque de quatro tipos de malte de trigo e, principalmente,
por ser uma cerveja da família Ale, porém de
estilo Kölsh, de alta fermentação. Possui
corpo leve, é de baixo amargor, tem um sutil
aroma frutado e é extremamente saborosa.

EISENBAHN PALE ALE 355 ML
Com aroma frutado e lupulado no paladar,
nota-se com essa cerveja um amargor
mais acentuado. De estilo Belgian Pale
Ale, utiliza malte tostado em sua formulação, tem ótima retenção de espuma,
sabor vigoroso e marcante, como as clássicas Ales belgas.
6 | Paulistão

HARMONIZE COM:

queijos stilton e
gorgonzola, além
de carnes de porco
e de caça e molhos
condimentados.

COPO IDEAL

TAÇA
TEOR ALCOÓLICO

9,2%
HARMONIZE COM:

queijos brie
e camembert,
além de carnes
brancas, saladas,
sushi e camarão.

COPO IDEAL

TUMBLER
TEOR ALCOÓLICO

4,9%
HARMONIZE COM:

carnes brancas,
como chester,
codorna e peru,
feijoada, comida
mexicana, frutos
do mar, lasanha
e nuts diversos.

HARMONIZE COM:

batata frita,
frango assado
ou frito, linguiça
de porco, peixe
frito, salsicha
aperitivo
e chouriço.

HARMONIZE COM:

queijos emmental,
gouda, pecorino,
parmesão e
gruyère, salsichas
em geral, peru e
pratos com média
condimentação.

DOUBLE RED
São intensas, com toques
tostados elevados e presença
marcante de lúpulo herbal.
Possuem alto teor alcoólico e são
ligeiramente mais escuras que
uma India Pale Ale.

COPO IDEAL

CALDERETA
TEOR ALCOÓLICO

LAGER
São cervejas de baixa
fermentação, claras, com
volume pronunciado de
gás, sabor de lúpulo e leve
amargor. É, atualmente,
a família de cerveja
mais comum, mas com
atributos especiais. Têm
características variadas e
possui mais de 15 subtipos,
entre eles o conhecidíssimo
Pilsner, Strong Pale Lager,
Dunkel, entre outros.
Recomenda-se que sejam
degustadas bem geladas.

4,8%
COPO IDEAL

CILÍNDRICO
TEOR ALCOÓLICO

4,8%

KÖLSH
Esse tipo de cerveja é refrescante,
suave, tem alta carbonatação e
coloração dourada clara. Tem leve
amargor, e algumas apresentam
suaves notas frutadas devido à
fermentação.

COPO IDEAL

CALDERETA
OU PINT
TEOR ALCOÓLICO

4,8%

BELGIAN PALE ALE
São as Ales claras belgas. Possui
aroma frutado e presença de
malte e especiarias. Os lúpulos
são usados para conferir amargor,
mas apenas o suficiente para
balancear a cerveja.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

IMAGENS ILUSTRATIVAS

EISENBAHN PILSEN
355 ML E 600 ML
Essa cerveja leve, de baixa fermentação e
suavemente amarga, foi criada para agradar
os mais diversos paladares. De estilo Premium American Lager, traz em cada copo o
verdadeiro sabor das cervejas de puro malte
e é o mais consumido no Brasil e no mundo.

KIRIN ICHIBAN 355 ML
Elaborada com o puro malte, lúpulo e água, ela é
denominada Ichiban – que significa “primeira e
melhor”, em japonês “Ichiban Shibori” – porque
no processo de fabricação é usada apenas a
primeira prensagem do mosto cervejeiro. De
estilo Premium American Lager, ela é 100%
malte e confere sabores e aromas únicos .

EISENBAHN STRONG
GOLDEN ALE 355 ML
Dourada, encorpada e de alto teor alcoólico,
essa cerveja segue à risca o estilo Belgian
Strong Ale, já que a fabricante foi buscar na
Bélgica um fermento especial para a produção da bebida. Tem sabor levemente adocicado e aroma frutado, além de especiarias.

EISENBAHN WEIZENBIER 355 ML
Feita de trigo, a bebida é refrescante e possui
textura e corpo mais densos. Sua cor e sabor
sem igual se dão pelo fato de não ser uma
cerveja filtrada, conservando em cada copo
o fermento utilizado no processo de fabricação. De estilo Weizen ou Weiss, é uma bebida
admirada pela mistura perfeita dos cereais.

EISENBAHN WEIZENBOCK 355 ML
Especiarias, aroma frutado, baixo amargor e
espuma cremosa são algumas características dessa cerveja de estilo Weinzenbock.
Bem carbonatada e com notas de torrefação, banana e cravo, essa cerveja escura
de trigo de alta fermentação possui corpo
intenso e é feita com seis tipos de malte.

HARMONIZE COM:

queijos frescal,
cheddar e minas,
pizza, hambúrguer,
linguiça de frango,
batata frita, lombo
de porco, camarão
frito e caranguejo.

HARMONIZE COM:

queijo frescal,
comida japonesa,
linguiça de frango
e salada de folhas.

COPO IDEAL

PREMIUM
AMERICAN LAGER
As cervejas Premium
têmmaior teor de malte de
cevada, com uso bem reduzido
de adjuntos (milho ou arroz),
deixando-as douradas e
levemente doces. Por outro
lado, para equilibrar a bebida,
usa-se mais lúpulo, conferindo
um amargor bem acentuado.
Elas formam um grupo bem
diverso que vão das cervejas
extremamente suaves até as
com maiores quantidades de
malte de cevada.

LAGER OU
CALDERETA
TEOR ALCOÓLICO

4,8%
COPO IDEAL

TAÇA
TEOR ALCOÓLICO

5%
HARMONIZE COM:

queijos brie
e camembert,
além de carnes
brancas, saladas,
sushi e camarão.

COPO IDEAL

BELGIAN STRONG ALE
São fortes, encorpadas,
com coloração amarelo
dourado e sabor frutado.
Sua espuma é abundante,
cremosa e persistente.

TAÇA
TEOR ALCOÓLICO

8,5%
HARMONIZE COM:

lombo defumado,
atum, truta, frango
assado, caesar
salad, comida
tailandesa
e frutos do mar.

COPO IDEAL

WEIZEN

WEINZENBOCK
Produzidas com malte de
trigo e malte de cevada, as
cervejas desse estilo são
bem robustas e invernais,
extremamente aromáticas,
com sabores frutados e de
especiarias. Geralmente a
bebida possui graduação
alcoólica mais elevada, entre
5% e 12%, e sua espuma,
costuma ser cremosa, mas
não muito persistente.

TEOR ALCOÓLICO

4,8%
HARMONIZE COM:

queijos fortes,
como gorgonzola
e roquefort, carnes,
como vitela,
e comida chinesa

COPO IDEAL

WEIZEN
TEOR ALCOÓLICO

8%
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VINHOS
Apreciar a bebida é como contemplar
obras de arte: aprende-se com
a experiência. E por isso nem sempre
é preciso ser um expert no assunto
para escolher, mas ter algumas
noções básicas ajudam a tornar
cada rótulo mais prazeroso.
GARANTIA DE SABOR

Desfrutar uma boa garrafa de vinho não
depende apenas da escolha certa do
rótulo, mas, também, da forma como é
armazenada em casa, e, por isso, alguns
cuidados são essenciais:
1. Mantenha os vinhos sempre longe de

C

om variações para todos os paladares, o vinho está presente
em diversas culturas e ocasiões, seja para celebrar, reunir
os amigos, brindar a dois, acompanhar
uma refeição ou até mesmo apreciar uma
taça sozinho.
Na hora de escolher, basta conhecer as
principais características de alguns deles
e identificar quais agradam o seu paladar.
Em geral, os vinhos são divididos basicamente em branco, tinto, rosé e espumante,
e são as variedades de uvas existentes ‒
normalmente elas têm o nome estampado
nos rótulos ‒ que permitem a elaboração
da bebida e definem seu tipo.
É possível ainda classificar a bebida
como vinhos secos, que não têm doçura

8 | Paulistão

perceptível; meio secos, com presença de
açúcar menor que nas versões doces ou
suaves; suaves, tem o paladar macio e aveludado; e doces, que dão a sensação de doçura intensa e são conhecidos como vinhos
de sobremesa, como os licorosos.
Além disso, cada país ou região produz
um tipo de vinho, com sabores e estilos bem
específicos e diferenciados, e, por isso, escolher a bebida pelo país produtor pode ser
uma forma de encontrar um sabor que reúna um conjunto de características daquele
local e agrade seu paladar. Para ajudá-lo na
hora da compra, o Paulistão trouxe, com o
auxílio do sommelier Miguel Hatsumura,
alguns rótulos de países da América Latina
e da Europa, com suas respectivas particularidades e sugestões de harmonização.

luz natural ou artificial, pois a exposição contínua à iluminação pode alterar
o sabor e o aroma da bebida, principalmente dos brancos, que são mais sensíveis que os tintos.
2. Mantenha as garrafas sempre no ambiente mais frio da casa.
3. O vinho deve ser sempre guardado na
horizontal, seja na adega, despensa ou
geladeira, para que o líquido esteja sempre em contato com a rolha. Caso contrário, ela poderá ressecar e deixar que o
ar penetre, oxidando a bebida.
4. Evite deixá-lo em contato com alimentos ou produtos com aromas fortes.
5. Quando aberto, a recomendação é guardar o vinho na geladeira sempre em contato com a rolha e, dependendo da variedade e qualidade da bebida, pode ser
conservado por até uma semana. Como
é muito sensível, ao tomar, verifique se o
gosto e o aroma da bebida se mantêm e
se não está com gosto avinagrado.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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GUIA DE
PRODUTOS

SANTA ANA 750 ML

HARMONIZE COM:

Possui aromas suaves de frutas negras, florais, minerais e
de pimenta, além de sabor
levemente adocicado, com
boa acidez, corpo e taninos
médios. Sua cor é rubi de
média intensidade e brilhante.

Queijos semiduros
(gouda, emmental,
provolone),
massas com
molhos vermelhos
e carnes de caça,
vermelhas e suínas

CARTA VIEJA 1 L

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Esse vinho possui boa acidez
em boca com corpo e taninos
médios, e final também mediano.
Sua coloração é rubi violácea
intensa e sem transparência.
Possui aroma de mirtilos, mentolado e com notas de madeira.

Queijos maturados
(estepe, gouda,
reino, gruyère),
carnes de caça e
vermelha em geral

Vinho tinto
seco médio

CARTA VIEJA 1 L

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Possui notas de ervas secas
e de tostado e aromas de
frutas vermelhas. É um vinho
rubi violáceo intenso e sem
transparência, com paladar
de média intensidade, com
equilíbrio e final mediano.

Queijos maduros
(parmesão, grana
padano), carnes
suínas e aves

Vinho tinto
seco médio

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
semisseco médio
UVA:
Merlot

UVA:
Cabernet
Sauvignon

UVA:
Carménère

CARTA VIEJA 1 L

HARMONIZE COM:

De cor rubi violácea de alta intensidade e sem transparência,
esse vinho exala aromas de
morango, framboesa, herbáceos e mentolados. Boca de
corpo médio, boa acidez e taninos macios. Final equilibrado.

Queijos, massas
e carnes cozidas
com molhos

CARTA VIEJA 1 L

HARMONIZE COM:

De extremo frescor em boca
com corpo médio e final
agradável, esse vinho possui
aromas cítricos de limão-siciliano, tem cor palha bem
clara, com limpidez e brilho.

Queijos frescos
(ricota, minas frescal,
cottage), peixes
e frutos do mar e
frituras em geral

Conheça brevemente um pouco sobre os atributos
dos vinhos de alguns países dessas regiões e
descubra qual deles têm a ver com o seu paladar!

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio
UVA:
Merlot
TIPO E INTENSIDADE:
Vinho branco
seco médio
UVA:
Sauvignon
Blanc

ARGENTINA_Conhecidos pela alta qualidade e pelo preço baixo, os vinhos argentinos
são fáceis ao paladar, por serem em sua maioria
frutados, com aromas florais e acidez muito refrescante. Produzidas em regiões extremamente
secas, de pouquíssima umidade e grande altitude,
as principais uvas utilizadas são a tinta malbec e
a branca torrontés.
CHILE_De excelente qualidade, os vinhos
chilenos costumam ser mais baratos comparados com os de outros países, como os da Argentina. A geografia faz desse país um paraíso para
a produção de vinhos, devido à barreira natural da
Cordilheira dos Andes, que mantém a sanidade das
uvas e também o ar frio e úmido vindo do oceano
Pacífico. Cabernet sauvignon e carménère costumam ser as preferidas.
FRANÇA_O país produz vinhos excepcionais, com muito capricho, rigor e uma enorme
diversidade de estilos, que agradam a todos os paladares. Muitos deles apresentam sabores únicos,
como os encontrados nas regiões da Borgonha e de
Bordeaux, por exemplo. Em geral, os vinhos franceses
são perfumados, elegantes e moderadamente encorpados, além de serem mais complexos no aroma
e no paladar e terem potencial para ser guardados.
PORTUGAL_O país não produz apenas
vinho do Porto (chamado de fortificado),
pelo contrário, há mais de 200 uvas que só são
plantadas em regiões como Douro, Alentejo, Dão,
Bairrada, Terras do Sado, Monção, entre outras,
resultando em vinhos com diversidade de sabores.
A vasta quantidade de castas nativas (tempranillo,
tinto cão, touriga nacional, cabernet sauvignon) é
responsável pela produção de vinhos com personalidades muito distintas, e os brancos costumam
ser mais equilibrados e fáceis ao paladar.
URUGUAI_Os vinhos uruguaios são muito
apreciados ao redor do mundo pela sua consistência e qualidade. Montevidéu e Canelones têm
a maior parte da produção da bebida, seguidas de
São José e Colônia Del Sacramento. A tannat, casta
originária do sul da França, é a principal uva da indústria
vinícola do Uruguai, que possui ótima adaptação
ao solo e clima da região, tornando-a responsável
por dar os melhores rótulos aos amantes de vinho.
Paulistão | 9

VINHOS
CARRO-CHEFE DAS MAIS VARIADAS OCASIÕES

32,90

R$

19,90

R$

19,90

R$

28,90

R$

EMILIANA 750 ML

HARMONIZE COM:

Esse vinho de aromas de frutas negras e toques herbáceos
e de madeira tem paladar com
acidez e corpo médios e taninos macios. Sua coloração é
rubi violáceo médio, límpido e
transparente.

Carnes brancas e
vermelhas cozidas,
massas com molhos
médios ou leves e
queijos com maturação
média (prato, meia
cura, cheddar)

SANTA LIA 750 ML

HARMONIZE COM:

É um vinho de cor rubi violácea
profunda e sem transparência.
Com aroma de frutas vermelhas e leve tostado de madeira,
esse rótulo tem paladar com
corpo e acidez médios, taninos
macios e final equilibrado.

Massas, queijos,
aves e carnes de caça

SANTA LIA 750 ML

HARMONIZE COM:

Confere a sensação de boca
fresca, além de ter corpo médio,
taninos finos e um final agradável. O vinho tem coloração rubi
violácea escura e sem transparência, além de aroma de frutas
negras, florais e defumados.

Massas, queijos,
aves e carnes
variadas

SANTA LIA
RESERVA 750 ML

HARMONIZE COM:

Vinho rubi de boa intensidade,
com aromas de frutas negras
e vermelhas junto de notas de
menta, especiarias e de madeira. No paladar tem média
intensidade e taninos macios.

ANDRE CHALANDON
BEAUJOLAIS-VILLAGES
750 ML

29,90

R$

Com aromas frutados de
framboesa e cereja, possui
cor rubi de média intensidade,
bom frescor e taninos finos. É
harmonioso e fácil de beber.
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TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio
UVA:

TAÇA PERFEITA _Assim como determinadas roupas ajudam a valorizar o
corpo, escolher a taça certa faz toda
a diferença na hora de servir e apreciar o sabor e aroma de um vinho.

Carménère
TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio
UVA:
Carménère

PARA O BRANCO
O vinho é conhecido por
ser consumido gelado, e
por isso o tipo de taça ideal
é a que possui um corpo de
modelo menor, para que o
líquido não esquente rapidamente ao ter contato
com o ambiente.

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio
UVA:
Merlot

TIPO E INTENSIDADE:

PARA O TINTO
Como tem sabor e aroma
muito mais intensos e
fortes, a recomendação
é usar uma taça de corpo
grande, que permite balançar a bebida dentro do
recipiente. A dica é ocupar
apenas um terço da taça
com o líquido.

Carnes vermelhas

Vinho tinto
seco médio
UVA:
Cabernet
Sauvignon
HARMONIZE COM:
Queijos e
petiscos variados

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho
tinto leve
UVA:
Gamay

PARA O ROSÉ
A taça costuma ser menor
que a usada para os vinhos
brancos, mas com um bojo
maior. Isso para que a acidez
do vinho venha à tona, equilibrando a doçura proporcionada pela mistura do aroma
forte dos taninos (característica do vinho tinto) com
o aroma suave dos vinhos
brancos. Como não é fácil
encontrá-la, pode utilizar a
taça do vinho branco.

ALIANÇA
ALABASTRO 750 ML

29,90

R$

De coloração rubi violáceo, possui intensidade média e leve
transparência. Tem aromas de
frutas vermelhas, com toques
balsâmicos e de madeira, além de
estrutura média e final redondo.

BAIRRADA ALTOVISO
RESERVA 750 ML

21,90

R$

Esse rótulo possui coloração
rubi atijolado, com aromas
intensos frutados e amadeirados. Na boca é complexo,
equilibrado e fresco.

BARÃO DE VILAR
PORTO RUBY750 ML
De cor rubi, esse vinho possui
aromas de frutos silvestres
maduros. Boca doce com
frescor e taninos macios.

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Queijos,
pizzas e aves

Vinho tinto
seco médio
UVAS:

Aragonêz,
Trincadeira e
Alicante Bouschet

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Queijos e
carnes variadas

Vinho tinto
seco médio
UVAS:

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Sobremesas
e queijos

Vinho tinto
fortificado
UVA:

39,90

R$

Touriga

BARÃO DE VILAR
PORTO TAWNY 750 ML

39,90

R$

68,90

R$

Touriga
Nacional, Tinta
Roriz e Baga

Com aromas de frutas maduras e secas, acompanhadas
de especiarias, como canela,
esse vinho possui cor acastanhada com limpidez e brilho.

HARMONIZE COM:
Sobremesas
pouco açucaradas

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto fortificado
envelhecido
UVAS: Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz,
Tinta Barroca e Tinto Cão

DÃO BORGES 750 ML

HARMONIZE COM:

Com aromas de cereja, violeta,
chá e madeira, esse vinho tem
cor rubi violácea, límpida e brilhante. Na boca é encorpado,
com frescor e taninos intensos e sedosos, garantindo um
final agradável e refinado.

Carnes vermelhas
e de caça, massas
com molhos
encorpados e
queijos maturados
(estepe, gouda,
reino, gruyère)

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco encorpado
UVA:
Touriga
Nacional

VINHOS
CARRO-CHEFE DAS MAIS VARIADAS OCASIÕES

CASAL MENDES
VINHO VERDE 750 ML

27,90

R$

13,85

R$

27,40

R$

Aromas citrinos, de pera e de
maçã com toques de ervas
verdes. Esse vinho, que é leve
na boca, tem acidez picante
e final fresco. Sua coloração
é palha muito clara e límpida.

19,90

14,89

R$

Pratos de peixes,
saladas ou
mariscos

GATÃO VERDE 750 ML
Vinho branco
seco leve
UVAS:
Azal, Pedernã,
Trajadura, Loureiro

D. JOÃO I 750 ML

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Esse vinho é de coloração rubi
violáceo de média intensidade,
com transparência e limpidez.
Possui aromas de ameixas, amoras
e cerejas com toques de madeira.
Na boca tem acidez, corpo e
taninos de média intensidade.

Massas, queijos,
embutidos, aves
e carnes variadas

Vinho tinto
seco médio

DÃO RESERVA
ALTOVISO 750 ML

HARMONIZE COM:

Com boca de corpo médio e
bem equilibrado, com acidez
e taninos redondos, esse vinho tem cor granada, aromas
frutados e florais com toques
amadeirados.

DOM MANUEL I
RESERVA 750 ML

R$

HARMONIZE COM:

O vinho possui aroma de frutas
de bosque e notas de especiarias e de madeira. De coloração
rubi violáceo, possui frescor e,
no paladar, tem corpo médio e
taninos jovens.

UVAS:
Cabernet Sauvignon,
Merlot e Cabernet Franc

Leitão assado,
churrasco
e massas
com queijos

Vinho tinto
seco médio

Frios, petiscos em
geral, peixes e aves
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TIPO E INTENSIDADE:
Vinho branco
seco médio

UVAS:
Cabernet Sauvignon,
Merlot e Cabernet Franc

Carnes vermelhas
e de caça
e queijos maduros
(parmesão,
grana padano)

De coloração rubi violáceo de
média intensidade, límpido e
brilhante, tem paladar com estrutura leve, agradável frescor e
taninos medianos. Possui notas
de cerejas no olfato, seguidas de
toques defumados e de melaço.

Saladas, peixes e frutos
do mar, como asiática

UVAS: Azal,
Pedernã,
Trajadura
e Avesso

Vinho tinto
seco médio

TIPO E INTENSIDADE:

HARMONIZE COM:

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

HARMONIZE COM:

FLOR DA VINHA 750 ML

22,80

R$

Aromas cítricos de grapefruit
e notas minerais são algumas
características do rótulo, que
tem paladar suave com acidez
marcante e corpo leve. De coloração
cor palha clara, tem presença
de algumas bolhas pequenas.

UVAS:
Cabernet Sauvignon,
Merlot e Cabernet Franc
TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco leve
UVAS:
Touriga, Tinta Roriz,
Tinto Cão, Tinta Barroca

JP AZEITÃO 750 ML

35,85

R$

De coloração salmão claro,
límpida e brilhante, o vinho
tem paladar agradável e bem
equilibrado, com corpo e acidez
médios. Possui aromas de frutas
vermelhas e de mel.

HARMONIZE COM:
Saladas, frios e queijos leves
(como cottage, ricota, minas frescal)

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho rosado
seco médio

UVAS:
Syrah, Moscatel
e Galego Roxo

38,40

R$

JP AZEITÃO 750 ML

HARMONIZE COM:

É um vinho com aromas de frutas
vermelhas e notas defumadas.
De cor rubi clara brilhante e transparente, possui estrutura média,
corpo e taninos equilibrados, que
proporcionam um final caloroso
ao apreciar o rótulo.

Carnes brancas e
vermelhas, massas
com molhos médios ou
leves, pizzas e queijos
com maturação média
(prato, gouda, meia
cura e gruyère)

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio
UVAS:
Castelão,
Aragonez e Syrah

Os Chás

_

oferecem uma enorme

KASTA 750 ML

29,80

R$

15,80

R$

12,98

R$

29,96

TIPO E INTENSIDADE:

Com estrutura equilibrada e
taninos elegantes, o vinho tem
coloração rubi violácea média e
com leve transparência. Possui
aromas de cereja vermelha, anis,
violeta e madeira.

Carnes assadas
e grelhadas,
massas com
molhos intensos
e queijos maduros
(parmesão, grana
padano)

UVAS:
Touriga França
e Tinto Cão

LADY IN RED 750 ML

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Na boca traz sensação de frescor
e final caloroso, além de ter corpo
e taninos médios. Com aromas
de morango, cereja, pimenta e
toques de madeira e defumados.
Sua coloração é rubi violácea
com transparência e limpidez.

Queijos maduros
(parmesão,
grana padano)
e carnes brancas
ou vermelhas

Vinho tinto
seco médio
UVAS:

PINHEL BEIRA
INTERIOR 375 ML

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Esse vinho de aromas de cereja, menta, especiarias, floral e de madeira tem paladar
equilibrado, de médio corpo e
taninos maduros. Tem coloração rubi violácea intensa.

POUSADA
DOURO 750 ML

R$

HARMONIZE COM:

Esse vinho tinto comum tem
coloração rubi violácea e aromas
frutados e florais com evolução
para notas de tostados e de
chocolate. Tem textura suave
na boca e com boa acidez.

Vinho tinto seco
de corpo médio

momento da sua vida.
Todos com a alta qualidade
e o toque especial que
você precisa para viver
o seu momento.

Shiraz,
Touriga,
Aragone

Pratos com carnes
bovinas e suínas,
massas com molhos
intensos, carnes
de caça e queijos
maturados (estepe,
gouda, reino, gruyère)

UVAS:
Touriga, Tinta Roriz,
Tinto Cão, Tinta Barroca

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Queijos, carnes
de caça em geral

variedade de sabores
para combinar com cada

Vinho tinto
seco médio

Vinho tinto
seco médio
UVAS: Touriga,
Tinta Roriz, Tinto Cão,
Tinta Barroca
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VINHOS
CARRO-CHEFE DAS MAIS VARIADAS OCASIÕES

PORTO BORGES
COROA 750 ML

49,80

R$

É equilibrado, com agradável
doçura e maciez. De cor granada
de média intensidade, límpida
e transparente, traz aromas de
figo e tamarindo secos, além de
notas balsâmicas e de nozes.

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Como aperitivo,
com sobremesas
(tortas de frutas),
chocolate
e queijos azuis

Vinho tinto
licoroso

SOLAR DEL
PASO 750 ML

UVAS: Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz,
Tinta Barroca e Tinto Cão
17,80

R$

PORTA VELHA
TRÁS-OSMONTES 750 ML

38,90

R$

Com paladar equilibrado, fresco
e com taninos aveludados, possui aromas de frutas silvestres.
Sua coloração é rubi brilhante.

RESERVA DOS
CLIENTES 750 ML

29,80

R$

De cor rubi violácea, brilhante
e com leve transparência, o vinho possui aromas de morango
e cereja, com toques de violetas
e madeira. O paladar é equilibrado,
com corpo e acidez médios.

XAINO 750 ML

32,80

R$

Com aromas de abacaxi, pêssego
e minerais, esse vinho tem paladar
com estrutura e equilíbrio, com
acidez e corpo médios, além de
final agradável. Sua coloração é
palha clara, límpida e brilhante.

HARMONIZE COM:

TIPO E INTENSIDADE:

Queijos de massa
cozida, pizzas
e carnes brancas
e suínas

Vinho tinto
seco médio

Carnes vermelhas e
de caça, massas com
molhos encorpados
e queijos maturados
(estepe, gouda,
reino, gruyère)

HARMONIZE COM:
Carnes brancas,
peixes, frutos do
mar e queijos com
maturação média
(prato, gouda e
gruyère, cheddar,
emmental, meia cura)

HARMONIZE COM:
Pratos com molhos
de carnes e cozidos

UVA:
Touriga
Nacional

HARMONIZE COM:

Coloração rubi violácea de
baixa intensidade, límpida
e brilhante. Aromas suaves
de morango e mirtilo, com
suaves notas de madeira.
Paladar de boa acidez, corpo
médio e taninos finos.

TIPO E INTENSIDADE:

TIPO E INTENSIDADE:

Vinho tinto
seco médio

UVA:
Cabernet
Sauvignon

Vinho tinto
seco médio
UVAS:
Touriga Nacional
e Touriga Francesa

SOLAR DEL
PASO 750 ML

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho branco
seco médio
UVAS:

17,80

R$

Viozinho
e Gouveio

Cor rubi violácea de intensidade leve
para média, com limpidez e brilho.
Aromas de ameixa preta, florais
e minerais, com notas tostadas
e melaço. Na boca tem equilíbrio
de acidez, corpo e taninos. Final
bem agradável.

HARMONIZE COM:

32,80

R$

XAINO 750 ML

HARMONIZE COM:

É um vinho muito escuro na
tonalidade e de coloração rubi
violácea. Esse rótulo tem paladar
intenso, concentrado, agradável
e elegante. Possui aromas de
frutas negras silvestres, especiarias e defumado.

Carnes brancas,
peixes, frutos do
mar e queijos com
maturação média.
(prato, gouda e
gruyère, cheddar,
emmental, meia cura)
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TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco encorpado
UVAS: Touriga Nacional,
Touriga Francesa
e Tinta Amarela

Queijos, frios e carnes assadas

TIPO E INTENSIDADE:
Vinho tinto
seco médio

UVA:
Tannat

ADEGA
PARA INICIANTES

QUEIJOS
De coadjuvante a protagonista
na mesa, ele pode estar
presente em todas as refeições
do dia e dos mais variados
jeitos, seja como aperitivo,
parte de uma receita ou toque
especial ao prato principal.

COMPRA,
MANIPULAÇÃO
E ARMAZENAMENTO

Para garantir o sabor dessa iguaria,
alguns cuidados são fundamentais:
1. A recomendação da Associação Brasileira

O

riundo de vários países, o queijo é um alimento irresistível e ingrediente tradicional de muitas culinárias ao redor do mundo.
Não se sabe ao certo sua origem, mas é fato que ele acompanha a
civilização humana há mais de 10 mil anos, acredita-se que desde
o período em que o homem começou a criar rebanhos, quando se descobriu
que o leite coalho resultaria no alimento tão apreciado até os dias de hoje.
Com variações que agradam todos os paladares, o queijo é perfeito para
brilhar em inúmeras ocasiões, já que combina com pratos frios ou quentes e
doces ou salgados. Em geral, ele pode ser classificado de acordo com o leite,
a textura, o grau de maturação e a intensidade de seu sabor e aroma. O mais
comum, por exemplo, é pela textura, como os queijos duros, macios e frescos.
Os duros possuem uma consistência que vai desde a lisa e fácil de cortar até a
áspera e granulada, e nessa categoria destacam-se o gruyère, parmesão, provolone
e o gouda. Entre os macios, os mais conhecidos são o brie e o camembert, e,
entre os azuis, que apresentam mofo interno, gorgonzola e roquefort. Já ricota,
cottage, requeijão e minas frescal são os destaques entre os queijos frescos.
Com essa introdução ao mundo dos queijos, chegou a hora de você conhecer
as variações existentes, e o Paulistão trouxe algumas delas, com características
e sugestões de como apreciá-las.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

das Indústrias de Queijo (ABIQ) é observar
se o fabricante tem o número do Serviço
de Inspeção Federal (SIF), que mostra
que o produto vem de laticínios vistoriados
pelos veterinários do Ministério da
Agricultura, além de sempre ficar de olho
na data de validade.

2. A temperatura correta é importante

para que o queijo mantenha suas
características até o momento do
consumo. Com exceção de queijos de
massa seca e curada, como parmesão,
queijo reino e provolone, todos devem ser
conservados sempre na geladeira.

3. Em casa, a dica é envolver os queijos

de massa dura, como o parmesão e
provolone, em filme plástico ou papelalumínio e fazer alguns furinhos com o
garfo para evitar que fiquem ressecados.
Os do tipo azul também devem ser
guardados em papel-alumínio. Já os
macios, como o brie, devem ser mantidos
na própria embalagem e guardados na
geladeira, assim como os queijos frescos.
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QUEIJOS
Uma boa maneira de
receber os amigos é com uma
deliciosa tábua de queijos e, para
montar uma versão básica, tenha
em casa os tipos brie, estepe ou gouda,
gruyère, parmesão e gorgonzola.
De acompanhamento, escolha pães,
torradas, geleias e azeites.

AQUELE UP NOS PRATOS E NA HAPPY HOUR

EXPERIMENTE

textura macia
e cremosa com
casca branca
aveludada.

em tábua de queijos,
junto de saladas,
acompanhado de
geleias, amêndoas
ou nozes e frutas,
como maçã e/ou pera.

QUEIJO
GOUDA
textura macia,
casca ﬁna e
sabor suave e
amendoado.

QUEIJO
MINAS
PADRÃO
casca ﬁna
amarelada,
textura ﬁrme
e macia e
sabor suave.
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em cobertura de
pizzas, molhos
ou recheios para
massas, tortas e
lanches.

massa
esbranquiçada
e textura macia
e ﬁrme.

QUEIJO BRIE

massa semicozida, sem
casca, e sabor
suave, frutado
e ligeiramente
doce.

EXPERIMENTE

QUEIJO
MUSSARELA

VINHOS: Chardonnay ou Malbec
CERVEJAS: Pilsen ou
Pale Ale

QUEIJO
ESTEPE

GUIA DE
PRODUTOS

EXPERIMENTE
no preparo de
bruschetta de
tomate e manjericão
ou numa tábua de
queijos, e também
em lanches frios ou
quentes.

EXPERIMENTE
no preparo de molho
quatro queijos para
massas, tábua
de queijos e em
saladas.

EXPERIMENTE
em recheios para
pastéis, risoles,
empadas e
croquetes, ou ainda
em doces, como
mousse de doce de
leite e compotas.

QUEIJO
COALHO
sabor salgado
e textura
elástica.

QUEIJO
GORGONZOLA
massa branca,
formações
internas de veias
verde-azuladas
e sabor intenso.

QUEIJO
GRUYÈRE
casca espessa
e dura e sabor
frutado e
adocicado.

EXPERIMENTE
com geleia de
pimenta ou de
damasco, em
pratos que levam
carne-seca ou
em saladas.

EXPERIMENTE
em molhos
de massas
ou saladas,
além de patês.

EXPERIMENTE
no preparo de
fondues para
servir com pães,
acompanhados
de frutas ou
em tábuas de
queijos.

QUEIJO PARMESÃO
(CAPA PRETA)
textura granular, dura
e seca, sabor forte e um
pouco picante. Pintura com o
corante alimentício preto que
o envolve, protegendo-o de
contaminações, como fungos.

EXPERIMENTE
ralado, para
cobertura de
massas, como
ingrediente
para molhos
cremosos e em
tábua de queijos.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

QUEIJO MINAS
FRESCAL
baixo teor de
gordura, alto teor
de umidade,
massa macia e
branca e sabor leve.

QUEIJO
PRATO
textura macia
e sabor mais
marcante do que
a mussarela.

EXPERIMENTE
com goiabada
ou doce de leite,
ou incremente
sobremesas,
como
cheesecake.

NO PAULISTÃO HÁ TAMBÉM A
VERSÃO ULTRAFILTRADA, QUE
GARANTE AO PRODUTO UMA
TEXTURA MAIS UNIFORME E PRAZO
DE VALIDADE MAIOR.

EXPERIMENTE
em coberturas de
gratinados, recheio
para massa de
lasanha, lanches,
como misto quente,
e ainda em saladas.

NO PAULISTÃO TEM
AINDA A VERSÃO MEIO
ESFÉRICA, COBOCO (MEIA
LUA) E PARA LANCHE.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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QUEIJOS
AQUELE UP NOS PRATOS E NA HAPPY HOUR

QUEIJO
PROVOLONETE
consistência
semidura e
sabor levemente
picante.

EXPERIMENTE
com azeite e
orégano ou
à milanesa,
como petisco,
bem como na
preparação de
tábua de frios.

QUEIJO REINO

EXPERIMENTE

casca avermelhada
(comestível, revestida
com corante vermelho
que o protege de
contaminações),
semiduro e sabor
acentuado.

em recheios
de pastéis
ou derretido
sobre carnes e
hambúrgueres.

CREME
DE RICOTA

EXPERIMENTE

Baixo teor
de gordura,
textura
granulosa e
sabor suave.

QUEIJO
COTTAGE
baixo teor de
caloria, textura
cremosa em
grumos, sabor
ligeiramente
ácido e salgado.

REQUEIJÃO
BISNAGA
textura mais
consistente
e ﬁrme e
sabor suave.

no preparo de
patês, como
recheio ou
em molhos de
massas, e em
sobremesas,
como torta alemã.

EXPERIMENTE
no preparo de
saladas, patês ou
acompanhado
de frutas.

EXPERIMENTE
na elaboração
de molhos
brancos, tortas
e no recheio de
salgados.

NO PAULISTÃO TAMBÉM
TEM A VERSÃO DE
RICOTA FRESCA.

COMBINAÇÕES QUE DÃO CERTO!

Na hora de escolher a bebida para acompanhar o queijo, o gosto pessoal conta muito, aﬁnal existem muitas variações do alimento, bem como
opções de cervejas e vinhos. No entanto, algumas dicas podem facilitar o momento da decisão.

COM CERVEJAS

COM VINHOS

Queijos frescos (minas frescal e cottage): combinam com o tipo pilsen,
cerveja clara e de baixo teor alcoólico.
Queijos de mofo branco (como brie): pedem o estilo weiss, bebida clara,
leve, refrescante e com nota frutada.
Queijos de olhaduras (gruyère): fazem par perfeito com o tipo
strong ale, por possuir aroma frutado e sabor com notas amargas, assim
como o próprio alimento.
Queijos de mofo azul (gorgonzola): vão bem com os estilos stout
ou doppel bock de coloração escura, que são cervejas que apresentam
boa estrutura e amargor acentuado.

Queijos frescos: se dão melhor com vinhos brancos leves, secos
e com nível de acidez elevado, como chardonnay e sauvignon blanc.
Queijos moles (brie): equilibram-se com os espumantes por causa
da contraposição entre o sal do queijo e a efervescência do vinho,
mas também combinam com vinhos de uva riesling.
Queijos semimoles (gouda): pedem tintos leves e frutados.
Queijos duros: harmonizam com vinhos tintos encorpados, pois sua
acidez e nível de sal controlado não conﬂitam com o corpo dos tintos.
Queijos azuis: trazem maior satisfação com vinhos doces.

Para facilitar a seleção, lembre-se de que queijos leves pedem bebidas suaves,
assim como os de sabor mais intensos vão bem com cervejas robustas.
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É essencial que a combinação não sobressaia o sabor nem do alimento
nem da bebida. Em geral, queijos de casca dura vão bem com vinhos tintos,
e queijos frescos vão melhor com os brancos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Experimente a linha de produtos Quatá,
feita para quem não abre mão da qualidade!
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Fotos meramente ilustrativas. Não vendemos no atacado.

BEBA COM MODERAÇÃO

É proibida a venda e a entrega de bebidas alcóolicas a menores de 18 anos, art. 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Bretas

