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Vestígios de uva fermentada estavam dentro
de um jarro de barro e a data remete a cerca de
6.000 anos. A descoberta, feita por grupo de
pesquisadores, foi publicada na revista Micro-
chemical Journal.

“Quando publicamos nosso artigo, não imagi-
návamos que pudesse se tratar do vinho mais
velho já descoberto, mas as informações que nos
chegam nos levam a crer que pode ser o caso”,
conta Enrico Greco, químico da universidade da
Catânia (Sicília, sul) e um dos membros do gru-
po que fez a descoberta.

A equipe estava estudando resíduos dos jarros
encontrados em uma gruta no monte Kronio, per-
to de Agrigento. Técnicas de análise como resso-
nância magnética nuclear revelaram presença de
ácido tartárico, o mais abundante na uva. “O fato
de que esta cerâmica se encontre em uma gruta

Roteiro de viagem para amantes de vinho
Dar a volta ao mundo não

é tão complicado quanto pa-
rece. Conhecer vinhedos e
provar rótulos diversos tam-
bém pode fazer parte da ex-
periência. A passagem de vol-
ta ao mundo, conhecida
como RTW (Round The
World), é um bilhete com vá-
rios voos comprados de uma
só vez, que conecta trechos
escolhidos pelo viajante.

Como todos trechos são
decididos com antecedên-
cia, no momento da confir-
mação do bilhete, o pacote
fica mais econômico do que
comprar passagens para
cada país do roteiro. O cus-
to vai depender do itinerá-
rio traçado, do número de
paradas e das companhias
aéreas escolhidas.

Um bilhete com 16 trechos,
na Oneworld - aliança entre
companhias aéreas da Améri-
ca Latina - sai em torno de 5
mil dólares (cerca de 15 mil
reais). A viagem pode durar
entre 10 dias a um ano e os
voos podem ser reprogramados
conforme disponibilidade.

Conheça alguns desti-
nos ideais para quem gos-
ta de vinhos.

CHILE

No país, são produzidos,
em média, 13 milhões de hec-
tolitros de vinho por ano. Al-
gumas das plantações estão
próximas às cidades princi-

PASSAGEM DE VOLTA AO MUNDO FOCA EM LUGARES

PARA PESSOAS COM CADA TIPO DE INTERESSE.

Vinho de 6 mil anos é encontrado na Itália
RESQUÍCIOS DO QUE PODE SER O VINHO MAIS ANTIGO DO MUNDO FORAM DESCOBERTOS NA COSTA OESTE DA SICÍLIA.

impediu que ficasse enterrada, o que permitiu que
seu conteúdo fosse conservado, embora tenha se
solidificado ao longo dos séculos”, explica Greco.

Após conteúdo ser analisado pelos químicos,
os arqueólogos dataram o conteúdo, comparan-
do a cerâmica com outras provenientes de locais
vizinhos. As conclusões apontam para o quarto
milênio a.C., ou seja, 3.000 anos antes em rela-
ção aos primeiros vestígios de viticultura regis-
trados na Itália, mais precisamente na Sardenha.

Quanto a se este vinho é o mais velho do mun-
do, os cientistas se mostram prudentes. “Há des-
cobertas que datam da mesma época na Armê-
nia, mas parece que se trata de uma bebida fruto
da fermentação de romã e não de uva”, indica
Enrico Greco.“Existem também atestações mais
antigas na China de fermentação de arroz, mas
apenas na forma de representações”, conclui.

pais, o que permite maior co-
modidade para os viajantes.

ARGENTINA

Mendoza, cidade com
mais de cinco séculos de vi-
nicultura, é uma das maio-
res regiões produtoras de
vinho do planeta. A cidade

possui mais de mil adegas,
sendo que muitas oferecem
visitas guiadas que podem
ser incluídas no roteiro.

FRANÇA
O vinho está inserido no

cotidiano do povo francês e é
apresentado com variedade,

seja tinto, branco, rosé ou
espumante. São produzidos
no país, por ano, mais de 46
milhões de hectolitros de vi-
nho. As regiões mais famosas
para os conhecedores de vinho
são: Bordeaux, Médoc e Cham-
pagne (de onde o famoso es-
pumante recebe o nome).

PORTUGAL
São mais de 250 castas de

uvas no país e os roteiros
também são bem diversifica-
dos, incluindo não só as ade-
gas, vinhas e caves portugue-
sas, mas também uma viagem
cultural pelas tradições e cos-
tumes das regiões, quintas e
casarões históricos.

ITÁLIA
A região da Toscana se

destaca pela importância na
produção da bebida. Um dos
pontos imperdíveis é Laticas-
telli, próximo a Siena. Cons-
truído em um castelo, o ho-
tel organiza tours e degusta-
ções em vilarejos medievais
intactos, que abrigam viníco-
las produtoras dos melhores
vinhos da região. Outros lo-
cais que valem a pena são o
vilarejo de Chianti e a região
de Montalcino.

ÁFRICA DO SUL
Seus vinhos são uma mis-

tura do contemporâneo com
o tradicional, conquistando
muitos paladares. As melho-
res paradas são: a vinícola
Plaisir de Merle, na região de
Franchhoek, com 974 hecta-
res e diversas variedades de
vinhos tintos, brancos e es-
pumantes; e a vinícola The
House Of JC Le Roux, princi-
pal fabricante de espumantes
da África do Sul, localizada
no coração do Vale Devon.
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Cerveja pode ser ingrediente
em diferentes receitas

SAIBA COMO UTILIZAR A BEBIDA NA COZINHA DA MELHOR FORMA.
segmento de cervejas
artesanais tem crescido
consideravelmente no

Brasil. As cervejarias estão apos-
tando em diferentes estilos, sabo-
res, aromas e combinações. Outra
novidade no setor é o uso da bebi-
da no preparo de pratos.

O projeto EatBeer, criado
pelo chef e beer sommelier, Gui-
lherme De Rosso, promove a
criação de receitas diferencia-
das que levam cervejas artesa-
nais em sua composição.

De Rosso, que também é coor-
denador do curso de Beer Somme-
lier do Centro Europeu, oferece al-
gumas dicas de cervejas que podem
ser acrescentadas aos pratos. Para
o chef, o segredo está no equilí-
brio. “Como qualquer ingrediente,
a cerveja tem a função de trazer
mais sabor ao preparo. Temos que
pensar com muito cuidado no es-
tilo da cerveja que será utilizada
e qual será seu propósito, além é
claro, da maneira como vamos uti-
lizá-la.

Tenha em mente que você deve
aproveitar a característica princi-
pal de cada estilo, seja o aroma ou
o sabor”, explica o especialista.

Cervejas aromáticas lupuladas
(IPAs em geral): tente não levar
esse tipo de cerveja ao fogo, pois
pode volatiliza os componentes
aromáticos e potencializar o amar-
gor. Elas são boas para serem usa-
das no final da preparação. Exem-
plos de pratos: Chimichurri, Pes-
to, Mousse de Chocolate Belga,
Torta de limão, Conserva e Maio-
neses.

Cervejas encorpadas e alcóoli-
cas (entre elas Weeheavy e Strong
Scotch Ale): ideais para carnes e
legumes que têm longa cocção. As-
sim como um vinho tinto, funcio-
nam muito bem em molhos. Exem-
plo de pratos: Ragú e Ossobucco.

Cervejas Maltadas (entre elas
stouts, dubbel e bocks): As cerve-
jas com caráter mais maltado têm
o maior leque de opções de uso na
cozinha, já que agrega sabor e aro-
ma em preparos doces e salgados.
Exemplos de pratos: caldas de cho-
colate, panquecas americanas,
waffle belga, bolinho de vegetais,
molhos (tente um molho pomodo-
ro com stout), Tiramisú, cebola
caramelizada e Caramelo.

Cervejas “funky” (cervejas com
um caráter bem marcante, entre
elas Lambics, Flandres e Farmhou-
se Ales): esse estilo de cerveja vai
muito bem com frutos mar. É uma
experiência inusitada, mas cheia
de sabor. Exemplos de pratos: Vi-
nagrete de Marisco e Ceviche.

Aplicativo "ensina" a fabricar a própria cerveja
PELO BEER HACK APP, OS AMANTES DE CERVEJA PODEM MODIFICAR AS

RECEITAS DA BEBIDA DA CERVEJARIA PRATINHA.

A Cervejaria Pratinha, com
sede em Ribeirão Preto (SP), criou
laboratório para, junto aos con-
sumidores, elaborar novos tipo de
cerveja. Pelo aplicativo da marca,
o usuário se cadastra e pode alte-
rar o teor alcoólico, o IBU (amar-
gor) e a coloração (baseada na
quantidade de malte).

Os dados são enviados pelo app e,
após determinado período, a Prati-
nha fará uma média dos valores es-
colhidos pelos consumidores e fabri-
cará a cerveja. Aqueles que ajuda-
ram a “produzi-la”, serão avisados
da venda da edição limitada.

O aplicativo sustenta a ideia de ex-
perimentação constante da Cerveja-

ria, cujo slogan "Beer ReExperienced"
busca infinitas combinações de sabores.
O diretor da empresa, José Virgilio Bra-
ghetto explica mais sobre a iniciativa.
“Dessa forma, interagimos com nossos
consumidores e passamos a conhecer
melhor seus gostos e preferências, além
de provar na prática nossa vocação para
aperfeiçoar as receitas”, comenta.

OO

Cervejaria paranaense Way Beer acaba de lançar a
cerveja Pingado, que leva uma mistura de café com um
pingo de leite. A ideia veio da bebida popular nos bote-
cos e padarias do Brasil, o “pingado”.

A cerveja, com 5,2% de teor alcoólico, está disponí-
vel em chope e latas de 473ml não pasteurizadas e tem
em sua composição café maturado em barril de cacha-
ça e lactose. Por não ser consumida pelas leveduras
que fermentam a cerveja, a lactose trouxe corpo para
a bebida e deu uma leve adocicada.

A bebida pode ser servida com a finalização de uma
camada de leite vaporizado, mescla que resulta em uma
combinação perfeita e com sabores bem brasileiros.

Cerveja “Pingado” leva café e leite vaporizado

LANÇADA NO BRASIL E NOS EUA, A
CERVEJA SE INSPIRADA NO TRADICIONAL

“PINGADO” DE BOTECO.
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Criador do programa on-
line de emagrecimento Códi-
go Emagrecer de Vez, o espe-
cialista em emagrecimento,
Rodrigo Polesso, já ajudou
mais de 2 mil pessoas a mu-
darem a relação com os ali-
mentos e adotarem um novo
estilo de vida.

Sempre questionado sobre
os alimentos ideais, Polesso
explica que o indicado é ter o
que ele chama de Alimentação
Forte, que é um estilo de vida
alimentar baseado no consu-
mo correto e estratégico de
alimentos de verdade e na
prática de hábitos comprova-
damente saudáveis, para se
atingir um peso ideal e man-
tê-lo por toda a vida.

“Além do excesso de car-
boidratos refinados e proces-
sados, que um dos grandes
culpados pelos altos índices
de obesidade, é preciso com-
bater o consumo exagerado
de produtos industrializa-
dos, que muitas vezes se di-
zem saudáveis, mas são ver-
dadeiras armadilhas”.

Alimentos que parecem saudáveis, mas não são
ESPECIALISTA DESTACA OS VILÕES DA VIDA SAUDÁVEL QUE ESTÃO DISFARÇADOS NAS PRATELEIRAS.

O especialista destaca cin-
co exemplos de alimentos que
muita gente ainda acha que
ajudam a emagrecer.

1-PÃO INTEGRAL

O consumo de pães e fari-
nha integral não significa ne-
cessariamente uma alimenta-

ção saudável. O especialista
confirma que o trigo, integral
ou não, é um grande vilão do

emagrecimento. O trigo pro-
move o descontrole dos hor-
mônios insulina e leptina no
corpo, fornecendo uma “le-
nha” de má qualidade para o
que Polesso chama de “foguei-
ra do emagrecimento”.

2-BARRA DE CEREAL

Repletas de açúcar e car-

4-MEL

Muitas pessoas passam a
utilizar o mel como forma de
adoçar algumas bebidas, mas
Polesso destaca que o fato de
ele ser produzido por abelhas
não o impede de ser essenci-
almente açúcar.

5-IOGURTES

INDUSTRIALIZADOS

Polesso conta que os iogur-
tes naturais, bem como a
manteiga, o queijo e outros
derivados do leite, são alimen-
tos bem-vindos na dieta, já
que são ricos em gorduras de
qualidade e proteínas, mas
alerta para os tipos de iogur-
te repletos de açúcar, que ge-
ralmente são colocados como
opções saudáveis às crianças.
“A maioria dos iogurtes indus-
trializados tem uma quanti-
dade muito grande de açúcar,
e ainda utilizam leite desna-
tado ou apenas o soro do lei-
te, removendo muitos dos nu-
trientes mais importantes do
alimento”, destaca.

boidratos, as barras de ce-
real são vendidas como um
“lanchinho” para que as
pessoas não fiquem tanto
tempo sem comer.

3-PRODUTOS LIGHT

Além de serem geralmente
industrializados e repletos de
ingredientes nocivos, os pro-
dutos que levam o nome “li-
ght” nas prateleiras do super-
mercado apresentam tipica-
mente redução de gordura
boa. Pesquisas mais recentes
indicam a necessidade de con-
sumir mais gordura do bem,
como a que está presente nos
ovos, oleaginosas e carnes.

Café pode aumentar a longevidade
PESQUISAS SUGEREM QUE CONSUMO DA BEBIDA

DIMINUI RISCO DE MORRER POR CAUSA DE
DOENÇAS CIRCULATÓRIAS E GASTROINTESTINAIS.

Cerca de 2,25 bilhões de
xícaras de café são consumi-
das todo dia. Muitas vezes
apontada como inimiga da
saúde, a bebida pode, na ver-
dade, prolongar a vida. Quem
bebe café corre menos risco de
morrer, especialmente em de-
corrência de doenças circula-
tórias e gastrointestinais, su-
gerem dois estudos publicados
nesta segunda-feira (10/07).

De acordo com uma das
pesquisas, conduzida pela
Agência Internacional de Pes-
quisa em Câncer e o Imperi-
al College de Londres, bene-
fícios para a saúde foram ob-
servados em dez países euro-
peus com hábitos de consu-
mo variados – do expresso
italiano ao café com leite no
Reino Unido.

Durante 16 anos, os pes-
quisadores analisaram dados
coletados pela Pesquisa Euro-
peia Prospectiva sobre Câncer
e Nutrição (Epic, na sigla em
inglês) de mais de 500 mil
pessoas com mais de 35 anos
de idade, habitantes dos dez
países europeus.

O segundo estudo, da Uni-
versidade do Sul da Califór-

nia (USC), inclui participan-
tes de quatro grupos étnicos
– brancos, afro-americanos,
japoneses-americanos e lati-
nos –, com diferentes estilos
de vida. Em todos os quatro
grupos, o café trouxe benefí-
cios à saúde.

Segundo a pesquisa, as
pessoas que bebem uma xíca-
ra por dia são 12% menos

propensas a morrer – de ma-
les como câncer, acidentes vas-
culares cerebrais, diabetes e
doenças cardíacas, respirató-
rias ou de fígado – do que as
que não consomem a bebida.
O estudo sugere benefícios ain-
da maiores para quem bebe de
duas a três xícaras de café por
dia, com uma redução de 18%
no risco de morte.

"Se você gosta de café, beba.
Se não é um bebedor de café,
avalie se deve começar", afir-
ma Veronica Satiawan, pro-
fessora de medicina preventi-
va da USC.

COM OU SEM CAFEÍNA

Ambos os estudos, publi-
cados na revista científica
Annals of Internal Medicine,
sugerem que tanto o café nor-
mal quanto o descafeinado
fazem bem para a saúde.

O café é uma mistura de
cerca de mil compostos quí-
micos e, além de cafeína,
contém polifenóis e outros
compostos bioativos com
propriedades antioxidantes
benéficas para o organismo.
Portanto, "um efeito prote-
tor do café é plausível do
ponto de vista biológico",
apontam editores do An-
nals of Internal Medicine.

Os pesquisadores do Impe-
rial College de Londres cons-
tataram que quem bebe café
tem o fígado mais saudável e
melhores respostas imunoló-
gicas. No entanto, os cientis-
tas ainda não sabem que
substâncias exatamente cau-
sam tais efeitos.

QUANTO MAIS CAFÉ SE

BEBE, MAIS SE VIVE?

Infelizmente não há ga-
rantia de que o café terá o
mesmo efeito em todos os or-
ganismos. O que os pesquisa-
dores fizeram foi observar
centenas de milhares de con-
sumidores e não consumido-
res da bebida por um perío-
do de 16 anos e registrar
quem morreu em que idade e
por que motivo.

A análise estatística per-
mite que cientistas apontem
se algo é benéfico para a saú-
de, como se exercitar regular-
mente, ou se pode levar à
morte, como fumar. Mas se
trata apenas de um guia so-
bre as probabilidades mais
altas registradas no momen-
to da pesquisa.

"Devido às limitações da
pesquisa observacional, não
estamos no estágio de reco-
mendar que as pessoas bebam
mais ou menos café", afirma
Marc Gunter, da Agência In-
ternacional de Pesquisa em
Câncer. "Sendo assim, nossos
resultados sugerem que o con-
sumo de café moderado não é
prejudicial à saúde e que in-
corporar café à dieta pode tra-
zer benefícios à saúde", conclui.
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Receitas de dar água na boca
UMA RECEITA DE FÁCIL PREPARO:

QUEIJO BRIE EM CROSTA

INGREDIENTES
� 1 peça de queijo brie
(redondo com cerca de 10 cm)
� 50 g de farinha de rosca
� 2 ovos
� Sal Rosa do Himalaia SMART
� Pimenta do reino Preta SMART
� óleo
� geleia de pimenta

PRINZREGENTENTORTE: O CLÁSSICO DOS DOCES DA BAVIERA

Finas camadas de pão de
ló, cobertas de creme de man-
teiga e chocolate e cobertura
de chocolate amargo formam
o Prinzregententorte ("bolo do
príncipe regente"), um clássi-
co das confeitarias da Bavie-
ra, no sul da Alemanha.

O doce foi criado em home-
nagem ao príncipe Leopoldo
(ou Luitpold, em alemão), que
regeu a região de 1886 até a
sua morte, 1912. A invenção
é alvo de disputa. Há quem
diga que o criador do bolo te-
nha sido o confeiteiro da cor-
te, Heinrich Georg Erbhäau-
ser. Outros atribuem a cria-
ção ao cozinheiro Johann
Rottenhöffer, que, porém,
morreu em 1872, antes do su-
posto nascimento do quitute.

O Prinzregententorte tem
para Munique, capital da Ba-
viera, um significado seme-
lhante ao que a Sachertorte
tem para Viena. Hoje, o doce
delicado e de preparo demo-
rado deve ter no mínimo seis
camadas de massa. Original-
mente, eram oito, uma para
cada distrito administrado
pelo príncipe Leopoldo.

Há quem diga que por a
região do Palatinado não fa-
zer mais parte da Baviera,
desde a Segunda Guerra Mun-
dial, a torta pode hoje ter sete
camadas de massa. Estas de-
vem ser intercaladas com o

"BOLO PRÍNCIPE REGENTE" FOI CRIADO EM
HOMENAGEM AO NOBRE QUE GOVERNOU A REGIÃO

ALEMÃ A PARTIR DO FIM DO SÉCULO 19.

creme e ter no mínimo meio
centímetro de espessura. Há
algumas versões em que se
coloca sobre o bolo geleia de
damasco ou marzipã antes de
cobri-lo com chocolate.

Apesar de suas fatias al-
tas, o bolo é leve e delica-
do. Ele continua sendo po-
pular sobretudo na Baviera
e é servido em ocasiões es-
peciais, junto com o café da
tarde. Não deixe de provar
a iguaria em sua próxima
viagem à Baviera.

Para quem quiser se arris-
car na arte da confeitaria, se-
gue uma receita do Prinzregen-
tentorte, com seis camadas de
massa e uma de marzipã:

INGREDIENTES
(para uma fôrma de 26 cm,
12 pedaços)

PARA A MASSA
� 8 ovos
� 150 g de açúcar
� 1 pitada de sal
� 200 g de farinha de trigo
� 25 g de amido de milho
� 2 colheres (chá) de
fermento

PARA O CREME
� 100 g de chocolate amargo
� 1 pacote ou caixinha de pu-
dim de chocolate
� 500 ml de leite

� 50 g de açúcar
� 3 colheres (chá) de choco-
late em pó
� 250 g de manteiga
amolecida

PARA A COBERTURA
� 200 g de marzipã
� 1 colher (sopa) de açúcar

de confeiteiro
� 200 g de chocolate amar-

go para cobertura
� 2 colheres (chá) de

óleo vegetal

MODO DE PREPARO
Preparar a massa no dia

antes. Cobrir a fôrma (de fun-
do removível, com 26 cm de
diâmetro) com papel-manteiga.
Preaquecer o forno a 200°C.
Bater os ovos com o açúcar, o
sal e seis colheres de sopa de
água quente. Acrescentar e
mexer aos poucos a farinha, o
amido de milho e o fermento.

Colocar metade da massa
na fôrma e alisar. Assar por
cerca de 25 minutos, até dou-
rar levemente. Retirar do for-
no, deixar esfriar um pouco.
Tirar a massa da fôrma e dei-
xar esfriar sobre uma grade.
Assar o restante da massa da
mesma maneira. Embrulhar
as duas metades de massa em
filme plástico e deixar descan-
sar durante a noite.

Para o creme, picar o cho-

colate. Misturar o pó de pu-
dim com 100 ml de leite.
Aquecer o restante do leite,
derreter o chocolate nele e
ferver com açúcar e o cho-
colate em pó. Acrescentar o
pudim diluído no leite e, me-
xendo sempre, deixar ferver.
Despejar numa tigela. Cobrir
com filme plástico e deixar
esfriar até ficar morno.

Bater a manteiga amole-
cida e acrescentar o pudim
morno aos poucos, de colher
em colher. Cortar cada um
dos fundos de massa na ho-
rizontal duas vezes, de modo
a obter seis discos de massa.
Cobrir cada um dos discos
com uma camada fina de cre-
me. Reservar um quarto do
creme. Empilhar os discos de
massa e creme e cobrir o bolo
por todos os lados com o cre-
me restante. Resfriar por cer-
ca de uma hora.

Bater o marzipã com o
açúcar de confeiteiro. Abrir
com um rolo de macarrão
numa superfície polvilhada
com açúcar de confeiteiro, até
obter um disco do tamanho
do bolo. Colocar o disco de
marzipã sobre o bolo.

Para a cobertura, picar
o chocolate e derreter com
o óleo em banho-maria. Co-
brir a torta com a cobertu-
ra e resfriar por no míni-
mo duas horas.

Os artigos e colunas assinados não expressam necessariamente a opinião do jornal.
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MODO DE PREPARO

Bata o ovo com garfo e na se-
quência misture o sal, a pimenta e
a farinha de rosca. Passe todos os
lados do queijo no ovo. Na sequên-
cia, passe o queijo na farinha de
rosca. Repeta a operação: ovo e fa-
rinha de rosca. Frite em óleo quen-
te, por imersão, até ficar bem cro-
cante. Para completar, derrame a
geleia de pimenta sobre o queijo.

ALÉM DE PRÁTICA, A RECEITA
É EXTREMAMENTE SABOROSA,
IDEAL PARA ACOMPANHAR
UMA TAÇA DE VINHO.

PAMONHA ASSADA  FIT PARA

QUEM ESTÁ DE DIETA

A ESPECIALISTA EM
ALIMENTAÇÃO VIVIANE
ALMEIDA DESENVOLVEU ESTA
RECEITA QUE, ALÉM DE
SIMPLES, PODE SER APRECIADA
POR TODOS.

INGREDIENTES
� 3 ovos
� 3 espigas de milho
(se puder orgânico)
� 3csp óleo de coco
� 3csp açúcar demerara
� 1x de queijo parmesão
� 1x de coco fresco ralado
� 1csp de fermento em pó
� 1csp de psillium ou 2csp de chia

MODO DE PREPARO
No liquidificador, junte e bata o mi-

lho, os ovos, o óleo de coco, o açúcar
demerara e o parmesão. Em uma ba-
cia, adicione o restante dos ingredien-
tes, despeje os ingredientes batidos no
liquidificador e mexa bem. Coloque o
fermento e espalhe em uma forma un-
tada. Asse em forno pré-aquecido por
40 minutos ou até dourar.


