
Produto: CADERNO_2 - ESPECIAL - 3 - 28/06/07 P3 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

LaPastina: da água para o vinho

Um dos chefs mais famosos
da atualidade, com mais de
quinze restaurantes só na Eu-
ropa e autor de nove livros de
culinária, o francês Alain Du-
casse deve vir ao Brasil no se-
gundo semestre, entre os dias
8 e 10 de novembro. O motivo
da visita é conferir de perto os
resultados e as instalações do
curso de gastronomia da Está-
cio de Sá, que firmou parceria
com o Centre de Formation
d’Alain Ducasse, ou ADF –
Alain Ducasse Formation. Ho-
je, ainda que à distância, o
chef já participará da degusta-
ção de vinhos do Hotel Village
Le Canton, no Rio de Janeiro,
apenas para convidados. Ome-
nu servido no evento traz a as-
sinatura de Ducasse.

Nas próximas terça e quarta-
feira, o chef Alex Atala recebe,
no espaço de eventos do
D.O.M. (R. Barão de Capane-
ma, 568, 3085-0873), o chef sul-
africano Christiaan Campbell
e sua sous-chef Alicia Gilio-
mee. O menu, que será servido
no jantar e custará R$ 210 (por
pessoa, sem bebidas), oferece
pratos com ingredientes típi-
cos da África do Sul, como o
peixe snoek, o honeybush (ar-
busto com sabor de mel) e a
castanha de amarula. “Vamos
apresentar a ‘sunshine cuisi-
ne’, que é um jeito de fazer pra-
tos sul-africanos com técnicas
francesas. Usamos ingredien-
tes básicos e frescos e cozinha-
mos de forma a explorar seu
melhor sabor”, adianta Alicia.

Diferentemente do que foi
publicado na última edição
de Paladar, a receita corre-
ta do pão-de-ló, da doceira
Nininha Sigrist, leva apenas
3 xícaras de açúcar. Abaixo,
a receita na íntegra:
Ingredientes: 3 xícaras (chá)
de açúcar; 8 ovos; 2 xícaras
(chá) de leite; 1½ colher (so-
pa) de fermento; 2 xícaras
(chá) de farinha de trigo
Preparo: Bata os ovos e o
açúcar até formar um cre-
me amarelo. Misture o fer-
mento à farinha e peneire.
Acrescente aos poucos na
batedeira, alternando com
o leite em velocidade baixa.
Finalize com os secos. Colo-
que amassa em fôrma unta-
da e asse em forno médio.

O restaurante Sallvattore
(R. Salvador Cardoso, 131,
Itaim-Bibi, 3078-8686) re-
produz o menu do Harry’s
Bar de Veneza até o dia 10
de julho. O menu fechado
(R$86) começa com o drin-
que Bellini (o cliente levará
o copo com a receita impres-
sa), segue por uma opção de
massa – por exemplo, um ra-
violi de vitela com molho de
funghi –, para chegar ao se-
gundo prato, que pode ser
robalo com alcachofras fri-
tas ou ossobuco com risoto
milanês, entre outros. Na so-
bremesa, três opções: cre-
pes, sorbet de pêssegos e de
morangos frescos. Tudo se-
gundo a rigorosa tradição
do Harry’s de Veneza.
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Timer digital

Megachama 2.0

Grill elétrico

Novo Brastemp Ative! Timer. Você liga o fogão e pode curtir

o seu lado B porque o timer avisa quando a comida está pronta.

Apenas R$ 999,00. O fogão que é assiiim... uma Brastemp.
www.brastemp.com.br

Rusty Marcellini*
ESPECIAL PARA O ESTADO

A cidade do Serro, fundada há
maisde300anosnoAltoJequiti-
nhonha, produz um dos queijos
mais aclamados do interior do
Brasil:oqueijodoSerro.Elepos-
sui formato cilíndrico, cerca de
15cmdediâmetroe5cmdealtu-
ra. Sua casca formaumacrosta
fina e amarelada quando cura-
da por alguns dias. Sua massa
internaéesbranquiçada,consis-
tente e de sabor levemente áci-
do.Por todas essaspeculiarida-
des o queijo foi tombado como
Patrimônio Imaterial de Minas
Gerais pelo IEPHA (Instituto
EstadualdoPatrimônioHistóri-
co eArtístico).
OqueijodoSerrosurgiucom

a vinda de portugueses originá-
riosdaregiãodaSerradaEstre-
la. Atraídos pela febre do ouro,
os imigrantes perceberam que
oleitegordoproduzidopelasva-
cas locais erasemelhanteaoen-
contrado em Portugal. O mes-
mo foi observado emrelação ao
clima, altitude e ao capim que
cobria as encostas.

A IMPORTÂNCIA DO CAPIM
Existemdoistiposdecapimpre-
dominantesemterritóriominei-
ro: o capim meloso – ou capim
gordura – e o capimbrachiaria.
O capimmeloso émais saboro-
soedigestivo.Paraasvacas, éo
filé mignon dos pastos. O nome

“meloso”sedeveaomeladodei-
xadona roupadaqueles que ca-
minham pelo pasto. Seu outro
nome,gordura,deriva-sedolei-
te gordo produzido pelas vacas
que dele se alimentam.

O QUEIJO DO SEU ALFREDO
Se o queijo do Serro é um dos
melhores doBrasil, umdosme-
lhores queijos do Serro é o de
seuAlfredo.
A fazenda Bela Vista está a

20minutos do centro do Serro.
SeuAlfredoedonaLurdinhafa-
zem questão de receber seus
convidados àmineira: comcafé
fresco e biscoitinhos caseiros
ao lado do fogão de lenha.
Do lado de fora da casa há

um pequeno quarto. É dali que
saiu o queijo premiado inúme-
rasvezesemexposiçõesagrope-
cuárias.No“quartim”,sente-se
o cheiro característico do “pin-
go”–o fermentoobtidodasúlti-
mas gotas da dessora. É ele o
responsável pelo típico sabor,
textura e aroma do queijo arte-
sanal do Serro.
Numa bancada, vários quei-

josdescansamcobertoscompa-
no branco. Seu Alfredo conta
que a umidade e a temperatura
sãocontroladasparagarantir a
qualidade. Depois de matura-
dos, os queijos seguempara um
laticínio onde são inspeciona-
dose classificadoscomoextra–
o melhor –, de primeira ou de

segunda.Emseguidasãoem-
balados, rotulados e envia-
dos para a cooperativa do
Serro (38 3541-1258) ou para
mercadosmunicipais.
Seu Alfredo explica que,

umavezquetodasasembala-
gens são idênticas, ao com-
prar os queijos na cooperati-
vaéessencialexaminarover-
sodo rótuloparaaveriguaro
numero do lote correspon-
dente a cada produtor da re-
gião. “Omeuqueijoéodenú-
mero 06”, conclui.●

*Autor da sérieCaminhos do
Sabor. Periodicamente, escre-
ve paraPaladar sobre curiosi-
dades do interior do Brasil
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Difícil imaginar que a La Pastina, que comemora 60 anos, começou como um simples
armazém que vendia cebolas, batatas e especiarias. Conheça um pouco a trajetória da
empresa fundada – e até hoje presidida – por Vicente La Pastina, com 82 anos

Michelle Alves de Lima

Quem vê nas gôndolas dos su-
permercadososdiversosprodu-
tos da La Pastina nem imagina
que tudo começou comumsim-
plesarmazémnaRuaSantaRo-
sa, no Brás, fundado em 1947
por Vicente La Pastina e mais
umsócio, quevendia apenasce-
bola, batata e especiarias.
Impulsionado pelo cresci-

mento de São Paulo, Vicente
passou a importar conservas e
outrasespeciariasem1950,sem-
pre dando destaque aos produ-
tos italianos, já queVicente é fi-
lho de imigrantes. Dez anos de-
pois, oArmazémLaPastina ex-
portavacereais.Em1978, seufi-
lhomais novo, Celso, assumiu o

cargo de diretor comercial da
empresa. “Até 1980, a La Pasti-
na era dedicada aos ingredien-
tes de luxo, como lentilha, grão-
de-bico e bacalhau”, dizCelso.
Em 1985, a importadora ga-

nhou notoriedade pelos vinhos
ao trazer para o País rótulos do
francês Maurice Granier. No
fimdamesmadécada,aLaPasti-
namudoudeendereço–foipara
aRuadaAlfândega,ondefuncio-
na até hoje – e a filhamais velha
de Vicente, Vera, entrou como
diretora administrativa.
Aabertura das importações,

em1990, foiumdivisordeáguas
paraaempresa.“Passamosaim-
portardetudo,damerceariase-
caàparte refrigerada (queijos e
embutidos, que hoje não são
mais importados pela La Pasti-
na). Fomos os primeiros a tra-
zerarrozderisoto,massaemor-
tadela italianos, além do queijo
granapadanoe o vinagrebalsâ-
micoparaoBrasil”,contaCelso.
Os produtos de marca pró-

pria chegaram na mesma épo-
ca. “O primeiro foi um pêssego
em calda grego”, lembra o dire-
tor.Em 1999, foi aberta aWorld
Wine,ampliandoassimocatálo-

go de vinhos – best-sellers até
hoje. “Vendemos também mui-
tamassa,atomatados,azeite,vi-
nagrebalsâmico,caféearrozne-
gro”, revelaCelso.
Para comemorar os 60 anos

da La Pastina – que hoje conta
com350 funcionários, 500 itens
importados, sendo 100 deles
com marca própria, além dos
1.200 exemplares de vinhos da
WorldWine, todos exclusivos –
os rótulosdosprodutosdamar-
caganharãovisualmaismoder-
no (como logotipo reformulado
e contendo o ano de inaugura-
ção). As novas embalagens de-
vemchegaraossupermercados
emdoismeses.
Outranovidadeéainaugura-

ção de um centro de distribui-
çãocomquase9milm²(comca-
pacidade para armazenar 550
mil caixas de vinho), que terá
uma sala climatizada para até
80mil caixas de vinho. Entre os
planosfuturosdoempresárioes-
tão ainda a internacionalização
damarca e até trabalhar com o
café da produção às cafeterias.
“Quero fazer como fazem mar-
cas como Illy eLavazza”, revela
LaPastina.●

QueijodoSerro:oportuguês
doAltodoJequitinhonha
Oterroirmineiroea tradiçãoportuguesadãovidaao ‘queijo tombado’
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CELSO LAPASTINA –Ainternacionalizaçãodamarcaestáentreosprojetos futurosdodiretordaempresa
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