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Vocação 
para encantar

Gastronomia

Para começar: minissalada 
de aspargos com gravlax 
de salmão ao molho de 
mostarda e mel 
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NA COZINHA TAMBÉM, CLARO!
FOTOS: DIVULGAÇÃO

NOBRE ARMÁRIOS E COZINHA
Elaborado para dar elegância ao espaço, o projeto da Nobre Armários e Cozinha 
aposta na tendência do acabamento laqueado brilhante nos armários e do visual 
fosco na ilha. As caixas e as portas apresentam aspecto amadeirado em MDF 18 
milímetros, e os puxadores foscos combinam perfeitamente com o restante do 
layout. A iluminação fica por conta de modernas fitas de LED. 

NORITAKE
Referência internacional em porcelanas finas, a Noritake é uma das grifes de luxo mais 
cobiçadas do mundo. As porcelanas da marca, que tem origem japonesa, destacam-se 
pela produção manual e pela diversidade de modelos, com detalhes em ouro e platina 
e desenhos exclusivos. Destaque para o jogo Sonet in Blue, que tem filete de platina. O 
aparelho de jantar com 24 peças tem preço sugerido de R$ 6,3 mil; o jogo de chá com 12 
peças sai por R$ 1.712. 4
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Harmonia: Rodrigo Varela, do Bellini, 
levou à mesa pratos de inspiração 
caseira e criações autorais, marcadas 
pelo frescor de ingredientes nobres no 
quinto jantar do Roteiro dos Chefs

U
ma experiência sensorial 
com todos os ingredientes 
necessários para uma boa 
cozinha. Sabor, harmonia, 
entrega, talento e dedica-

ção marcaram a noite da última quin-
ta-feira no Bellini Ristorante, no quinto 
jantar do Roteiro dos Chefs. A tradição 
mediterrânea com pitadas brasileiras, 
comandada pelo chef Rodrigo Varela, 
vem aliada a uma constante abertura 
à inovação, resultando numa gastrono-
mia sofisticada e surpreendente.

Para a entrada, o chef potiguar op-
tou pelo frescor: minissalada de aspar-
gos com gravlax de salmão ao molho 
de mostarda e mel. Acompanhando a 
receita nórdica, espumante Salton Re-
serva Ouro, que reforçou a sensação de 
refrescância.

Nos principais, dois pratos tradi-
cionalíssimos e de sucesso garantido: 
gnocchi recheado com três queijos 
(mozarela de búfala, brie e ricota) ao 
molho Alfredo, gratinado; e paleta de 
cordeiro assada com molho de birra 
nera servida com capellini 
na manteiga tartufada – nessa 

Thaís Jorge thais.jorge@rac.com.br

Primeiro 
prato: 

gnocchi 
recheado com 

três queijos 
ao molho 
Alfredo

receita, que segundo Varela leva até dez 
horas para ficar pronta, a paleta é assa-
da no vácuo, lentamente, para garantir 
maciez. “O cordeiro é uma carne de gos-
to peculiar e um pouco forte. O molho 
de cerveja preta, roti e cebola é perfeito 
porque tem especiarias que adocicam 
levemente o prato, harmonizando mui-
to bem”, explica o chef.

Para a sobremesa, uma inspiração 
caseira ganhou a assinatura de Varela, 
que ousou na criação. “Nunca havia fei-
to essa combinação. Arrisquei e gostei 
muito do resultado.” O bolo de mexeri-
ca do rio com sorvete de iogurte e calda 
de hortelã fechou com estilo a noite e 
trouxe um clima acolhedor, que reme-
te, de fato, a referências gastronômicas 
pessoais, dando um toque a mais ao 
evento.

O ambiente de aconchego e a reu-
nião de colegas, parceiros e patrocina-
dores que apoiam a iniciativa contribui 
para tornar a experiência ainda mais 4 
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prazerosa. Para Camila Dutra, 
proprietária da clínica de odon-
tologia que leva seu nome, além 
de um momento de confraterni-
zação, essa é uma oportunidade 
ímpar para prestigiar os chefs e 
a gastronomia da cidade. “Eles 
nos surpreendem cada vez mais, 
mostrando, de fato, seu melhor. 
E as pessoas precisam conhecer 
todo o potencial gastronômico de 
Campinas”, defende.

Harmonização 
e equlíbrio
Convidado especialmente para a 
ocasião, o sommelier Daniel Sti-
val Buzzo, da Grand Cru, tinha 
um desafio em mãos: definir um 
vinho que harmonizasse com os 
dois pratos principais. E a escolha 
surpreendeu pela versatilidade 
do tinto escolhido. “Fizemos uma 
harmonização dupla. Trouxe um 
vinho com boa acidez e taninos 
bem resolvidos, o que faz com 
que ele se encaixe no primeiro 
prato. Além disso, ele completa 
o sabor das especiarias presentes 
na paleta de cordeiro, harmoni-
zando perfeitamente”, analisa.

Composto de 85% de tempra-
nillo e 15% de syrah, o rótulo es-
colhido foi o biodinâmico Mundo 
de Yuntero, espanhol da região 
de La Mancha. De safra 2012, ele 
não tem estágio em barril de car-
valho. “Uma  bebida bem frutada 
e com toque de especiarias, como 
cravo e pimenta. É uma impor-
tação nova da Grand Cru”, conta 
Buzzo, sommelier há 17 anos.

Arte à mesa
Celebrando o encontro e a con-
vivência, as porcelanas Noritake 
deram um charme extra ao jan-
tar. Com mais de cem anos de 
história, a marca exibiu junto às 
criações do chef algumas de suas 
peças de desenhos exclusivos e 
filetes em ouro e platina. “A ex-
celência é o maior diferencial da 
marca. Mesmo com a alta pro-
dução, ainda temos detalhes que 
são feitos de maneira totalmen-
te artesanal, como os filetes de 
ouro”, conta a proprietária da em-
presa que importa as peças para 
o Brasil, Maryam Eftekhari. 

Paleta de cordeiro assada com molho de birra nera e capellini na manteiga 
tartufada; bolo de mexerica do rio com sorvete de iogurte e calda de hortelã; vinho 
biodinâmico Mundo de Yuntero. Abaixo, Camila Dutra: "Eles nos surpreendem."

TEM MAIS UM!
O Roteiro dos Chefs ainda tem 
mais um jantar. A próxima e última 
parada será na quarta-feira (29), no 
Restaurante Gallo Nero. A cobertura 
completa você acompanha nas 
edição impressa da Metrópole e 
também na web.

Revista Metrópole e 
@revistametropole




