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natal do chef Mássimo Battaglini.  
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liciosa polenta mole com cogumelo 
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cido com a nossa palha italiana.
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do Mássimo Battaglini. O escolhido 

Vale dos Vinhedos com o Bag in Box 

os dias. FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Onde
Endereço: Av. Luiz Paulo Franco, 301

Belvedere
Telefone: (31) 3324-8990

Detalhes Na web Quer saber mais? 
facebook.com/ evacucinaoriginale
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VINHOS IBÉRICOS DA WORLD WINE 
NA 68 LA PIZZERIA
Na degustação de vinhos ibéricos que a 
World Wine promoveu na 68 La Pizzeria 
não poderia faltar uma bela mesa de ante-
pastos e pizzas para acompanhar os gran-
des vinhos. Um dos destaques da noite foi o 
Castillo Ygay Gran Reserva 2007 (R$1.144) 
da Marques de Murrieta, a vinícola fami-
liar mais antiga de Rioja na Espanha com 
exclusividade em vinhos Reserva e Gran 
Reserva desde 1852.  Surpreendeu-me o 
equilíbrio dos exemplares da Vivanco, uma 
vinícola espanhola que trabalha com a uva 
tempranilo branca, uma raridade que so-
freu mutação genética natural da tempra-
nillo tinta, a mais plantada na Espanha. O 
Colección Vivanco Graciano 2007 (R$728) 

manual e uso de carvalho francês. Portu-
gal esteve bem representado pela Herda-
de do Rocim que marcou presença com o 
Grande Rocim DOC Alentejo Reserva 2013 
(R$1.021). Da região do Douro, apaixonei 
pelo CARM Rabigato 2016 (R$212) com 
excelente mineralidade e frescor. Além de 
ótimos vinhos a Casa Agrícola Roboredo 
Madeira também produz azeites de ex-
pressiva picancia e agradável amargor.
Após a degustação com mais de 40 rótulos 

disponíveis o show de Rock, Blues e Soul, 
com Tania Azze fechou a noite com chave 
de ouro. Ótima oportunidade para apri-
morar conhecimentos, aromas e sabores. 
worldwine.com.br.

MINAS CONQUISTA 50 MEDALHAS EM 
CONCURSO DE QUEIJOS NA FRANÇA
Produtores de queijos do Brasil voltam 
para casa com 56 medalhas conquistadas 
no “Mondial du Fromage et des Produits 
Laitiers”. Destas, 50 foram para o estado 
de Minas Gerais. A 4ª edição do concurso 
foi realizada entre os dias 2 e 4 de junho, 
na pequena cidade de Tours, região cen-
tral da França.  As iguarias foram apresen-
tadas para 135 juízes especializados. Ao 
todo, 952 produtos de 15 nacionalidades 

bonito e quatro deles levaram o selo Super 
Ouro, a categoria máxima do concurso. 

Ouro, 23 Prata, e 23 como Bronze. Entre as 
regiões produtoras premiadas em Minas 
Gerais, destaque para a Serra da Canastra, 
que acumulou 24 das 50 medalhas minei-

em Medeiros; uma em Bambuí e 17 em São 
Roque de Minas. Está comprovado que, 
nós mineiros, somos expert no assunto.


