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PROVE O MUNDO

Crepes na França, pho no Vietnã, goiaba fresca na Costa Rica – 
comidas e bebidas são placas de rua que não precisam de tradu-
ção: capturam a alma de um lugar e a oferecem em apenas uma 
mordida. Os consultores de viagens Virtuoso podem organizar 
experiências deliciosas que promovem uma imersão gastronômica 
nos destinos, como visitas a mercados, bastidores de aulas de 
culinária, almoços com moradores locais, itinerários gourmet per-
sonalizados e reservas exclusivas em restaurantes consagrados. 
Além disso, há sempre uma mesa à sua espera na rede global 
de hotéis, companhias marítimas e operadoras de turismo que 
fazem parte do Virtuoso. Tudo isso para que você esteja sempre 
próximo de uma boa refeição, em qualquer lugar do mundo.  

Encontre o consultor perfeito para você em virtuoso.com. 
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O MUNDO É UM BANQUETE 
A mesa é o centro de tudo nestes 
itinerários gastronômicos  
POR LARA HALLOCK  
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OUI, MERCI 
Um guia essencial da cozinha 
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VINHAS DA ILHA
Clima descontraído e produto-
res de vinho de espírito inde-
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POR JOSIE WITHERS  

A Austrália Meridional 
nas taças da CRFT Wines.
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O novo programa gastronômico da Silversea, .S.A.L.T., é um conceito pioneiro que fará os viajantes mergulharem nas culturas mais ricas do mundo 
por meio dos alimentos – uma maneira de realmente compreender a alma de um destino. O .S.A.L.T. Kitchen – um espaço inteiramente dedicado aos 
sabores autênticos dos portos a serem visitados – será uma experiência gastronômica imersiva oferecida a bordo, com um menu novo para cada destino e uma 
lista de vinhos de inspiração regional para que os clientes se conectem de modo signifi cativo com as culturas locais. Outro novo espaço a bordo do Silver Moon, 
que complementa a abordagem holística da exploração culinária, é o .S.A.L.T. Lab, no qual os passageiros conhecerão ingredientes locais e técnicas artesanais 
em ofi cinas, degustações e demonstrações. Aqui, a autenticidade será sempre o prato principal e as experiências temáticas serão adaptadas de acordo com o 
trajeto do navio. O novo Silver Moon zarpa em agosto de 2020.

Desfrute de benefícios exclusivos em viagens selecionadas ao 
fazer a reserva por meio do seu consultor de viagens Virtuoso.
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Carta da editora

VIRTUOSO RECENTEMENTE SE 
uniu à empresa de pesquisa de 
mercado YouGov para realizar 
uma extensa enquete com o ob-

jetivo de descobrir mais sobre o viajante 
Virtuoso. As respostas a perguntas sobre 
quem você é, do que gosta e como viaja nos 
ajudarão a focar em oferecer aquilo que 
é mais importante para você. O resumo? 
Você é incrível e acha que trabalhar com 
um consultor também é: sua classificação 
da experiência geral de viagem, da tranqui-
lidade e do nível de personalização é mui-
to superior quando comparada à daqueles 
que não contratam um consultor. Uma des-
coberta que eu particularmente amei: as 
revistas de viagem são sua fonte preferida 
de inspiração – e é exatamente por isso que 
seu consultor envia a você a Virtuoso Life.  

Você também definiu a comida como 
um dos aspectos mais importantes de uma 
viagem de lazer, listando-a atrás apenas  
da hospedagem. Isso não nos surpreende, 
pois frequentemente recebemos pedidos 
de mais dicas gastronômicas, de recomen-
dações de restaurantes a passeios culi-
nários. De fato, o turismo gastronômico 

evoluiu de apenas um item 
a mais em um itinerário a 
um elemento essencial de 
uma viagem – talvez porque 
combine imersão cultural, 
interação social, atividades 
práticas, contexto histórico 
e muito mais. 

Esta edição anual sobre 
comida e vinho da Virtuoso 
Life põe o mundo na mesa, 
mostrando nossos passeios 
gastronômicos favoritos ao 
redor do globo, um guia para 
percorrer a França, região por região, e uma 
introdução aos novos produtores de vinho 
independentes da Austrália Meridional. 

E, claro, há muito mais do que apenas vi-
nhos e refeições (eu mesma já marquei vá-
rios itens que quero comprar). Bom apetite! 

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

No menu
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DAS MINHAS VIAGENS: O chef-celebridade Nobu Matsuhisa presen-

teou os convidados com uma cópia autografada de seu último 

livro de receitas durante um evento da Crystal Cruises realizado 

em seu restaurante Nobu no hotel Crown Towers, em Melbourne. 

No detalhe, os chocolates do hotel Fairmont Austin celebram o 

estado de espírito do Texas.
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“Charleston, por seus 
produtos típicos do 
Sul, especialmente 

biscoitos e churrasco.” 

“ ”
QUAL É SEU DESTINO 

GASTRONÔMICO FAVORITO?

“Londres, para comer no 
Borough Market e no meu 

restaurante indiano favorito, 
o Tamarind, em Mayfair.”

“Roma: nada supera o 
bucatini à matriciana 

caseiro acompanhado 
de um bom Sangiovese.”  

– C.D.

“Nova York, para 
clássicos como 
o Le Bernardin e 
joias escondidas 
como o Naya.”

“Eu amo a Grécia 
e suas saladas, 

sua mussaca e seu 
baclava.” – S.K.

PODE SERVIR: Este jogo de
café destaca o estilo caracte-
rístico de Fernando Botero, o 

Boterismo. Encontre-o – assim 
como outras obras do artista – 
no Museu de Antioquia, situado 

em Medellín, na Colômbia, 
cidade natal de Botero.  

museodeantioquia.co. 
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Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 1.000 agências de turismo parceiras, com 20.000 consultores de viagens qualificados em 50 países da 
América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com mais de 1.800 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de viagens e destinos do mundo, a rede proporciona a seus 
clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações e restrições. Os 
preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por artes, imagens, 
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TASTEBLAZERS
CALIFORNIA

Você já conhece a prestigiada marca Michelin e o poder de suas cobiçadas 
classi� cações. Mas apostamos que você não sabia que a Califórnia é o 
único lugar do mundo com seu próprio guia estadual Michelin, com 657 
restaurantes em 12 regiões distintas. No Golden State, aquele icônico 
livrinho vermelho representa mais do que toalhas de mesa brancas e técnicas 
de cozinha antiquadas. Nossos chefs ganham estrelas Michelin por sua 
atitude destemida e uma sede incontrolável pela criatividade. Eles não são 
tradicionais - eles são os California Tasteblazers.

Nossa cultura culinária está profundamente enraizada em nosso legado 
agrícola. Não criamos apenas menus com foco em produtos - inventamos 
todo o estilo de vida da fazenda para a mesa. Nossa variedade durante todo o 
ano nos torna loucos por frescor, mas somos igualmente inspirados pela fusão 
de culturas e pela inde� nição das linhas culinárias para criar experiências. 
Quer provar? Experimente um dos 90 restaurantes com estrelas Michelin de 
Sacramento, São Francisco, Costa Central, Los Angeles, Orange County e San 
Diego. Estamos con� antes de que você encontrará um restaurante incrível em 
todos os cantos do Golden State para alimentar seu apetite por aventuras.

BEM-VINDO À TERRA DA AVENTURA 

CULINÁRIA, ONDE A NATUREZA 

ÉPICA ENCONTRA EXPERIÊNCIAS 

CULINÁRIAS EXCLUSIVAS. 

CONHEÇA ALGUNS DOS 

DESTEMIDOS E PIONEIROS CHEFS 

DA CALIFÓRNIA, QUE OUSARAM 

REALIZAR SEUS GRANDES E 

DELICIOSOS SONHOS.
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Como muitas boas histórias, a da The Sazerac House começa com um alambique – uma maravilha de cobre de dois andares de altura e quase 
2 mil litros de capacidade que produz um barril de whisky por dia. Localizada na orla do French Quarter, a nova sede da destilaria ocupa um edifício 
histórico, onde os visitantes podem celebrar o passado etílico de Nova Orleans por meio de visitas, degustações gratuitas e exposições sobre os 
famosos coquetéis e barmen da maior cidade da Luisiana. É possível também aprender a criar clássicos como o sazerac, uma versão aprimorada do 
old-fashioned que é a própria cara de Nova Orleans: ousada (60 ml de whisky de centeio – e alguns mililitros a mais, porque é Nova Orleans), astuta 
(um copo borrifado com absinto) e dona de um estilo próprio (angostura e bitters Peychaud misturados com um torrão de açúcar). Confira o calen-
dário da casa para assistir às aulas apresentadas diariamente pelos barmen e historiadores locais. Duas dicas para o fim do ano: harmonização de 
whisky e queijos (7 de dezembro) e coquetéis de origem Creole (12 de dezembro), como ponche de conhaque e leite e cherry bounce – bebidas 
incluídas, é claro. 101 Magazine Street; sazerachouse.com

Isso pede um whisky

REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC E JULIANA A. SAAD

Vitrine etílica: 
Sazerac Rye e outras 

bebidas fabricadas 
pela empresa.
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 LEVE NA MALA 

Central de estilo: 
o The Mall Sanremo.

Passaporte

Olá, verão
Três acessórios de viagem para o calor que são perfeitos 

tanto para a cidade quanto para a praia

FLEX JEWEL 
Brinco Abacaxi Lilás, US$ 50, 
mariahrovery.com.br

SOL DE JANEIRO
My Sol Stick, US$ 26, 
soldejaneiro.com

SEMPRE NA MODA
Fazer compras na Riviera italiana ficou um pouco mais barato: filial do célebre shopping de luxo Mall Firenze, o novo The Mall Sanremo ofe-
rece grandes descontos em itens de marcas como Balenciaga, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci e Versace. Localizado em Sanremo, 
na costa da Ligúria, no noroeste da Itália, o shopping fica a cerca de uma hora de Mônaco e Nice por serviço de ônibus gratuito. Os consultores 
Virtuoso podem conseguir benefícios para os viajantes, como uma bebida no lounge de boas-vindas, acesso prioritário ao balcão de reembol-
so de impostos, descontos exclusivos e muito mais. sanremo.themall.it.

SERPUI 
Crab Bag, US$ 312, 
serpui.com.br
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 ESCAPADAS 

Reserva imediata
Descobrindo Lima muito além do ceviche

A capital do Peru, antes usada 
por turistas como escala para 
Cusco e Machu Picchu, ganhou 
as graças do mundo pela gas-
tronomia. Em seguida, foram 
descobertas atrações que 
valem alguns dias na cidade – 
como praças e prédios histó-
ricos do Centro, herança da 
arquitetura colonial espanho-
la, e o lado vibrante de bairros 
como Miraf lores e Barranco, 
onde casas senhoriais se unem 
a edifícios modernos, hotéis, 
cassinos e shoppings à beira 
do Pacífico. Assim, entende-se 
por que sua fama vai muito 
além do (maravilhoso) cevi-
che. Lima tem tudo para estar 
na sua wanderlist!

ONDE COMER
Comece pelo Maido, do chef 
Mitsuharu “Micha” Tsumura, 

em Miraf lores, primeiro lugar 
na lista 50 Best América Latina 
de 2019 da revista britânica 
Restaurant. Depois vá ao 
Central (segundo no ranking), 
de Virgilio Martínez e Pía 
León, que também chefiam o 
Kjolle, no bairro Barranco, e o 
Mil, em Cusco, todos focados 
em ingredientes peruanos.

O Astrid y Gastón, em San 
Isidro, tem a assinatura de 
Gastón Acurio, um dos respon-
sáveis pela “universalização” 
do ceviche – prato de destaque 
em lugares como El Mercado 
(Miraf lores), Cevicheria 
Andrea (Mercado San José) 
e La Paisana (Magdalena).
 
O QUE FAZER
Inevitável conhecer a gran-
diosa Plaza Mayor, onde a 

cidade foi fundada, em 1535. 
A poucas quadras fica o Mer-
cado Central, um mundo 
colorido e saboroso onde ven-
dedores de pescados preparam 
ceviches na hora – aproveite a 
simplicidade de estar em meio 
aos locais. O Mercado n  1 e o 
Mercado n  2 em Surquillo se-
guem essa linha. Já o Mercado 
Inca (Miraflores) tem o melhor 
do artesanato, como bracele-
tes, objetos de prata e mantas 
de alpaca.

Não deixe de conhecer a 
enorme coleção de objetos 
da cultura inca do impressio-
nante Museu do Ouro, em 
Monterrico. A hypada região 
de Barranco abriga o Museu 
de Arte Contemporânea de 
Lima e o Museu Mario Tes-
tino, com obras do peruano 

Testino, um dos maiores 
fotógrafos do mundo.
 
ONDE FICAR
Situado numa das áreas mais 
elegantes de Lima, o Belmond 
Miraflores Park tem 89 quar-
tos e propicia acesso fácil às 
melhores atrações da cidade. 
Suítes a partir de US$ 293, in-
cluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no spa.

O Country Club Lima Hotel 
exala charme em um palacete 
colonial com 83 quartos re-
cheados de obras de artistas 
peruanos dos séculos 16 a 18. 
No Bar Inglés, peça um pisco 
sour, coquetel emblemático 
do país. Suítes a partir de 
US$ 240, incluindo café da 
manhã e um almoço ou jantar 
para duas pessoas.  – J.A.S.(M
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A partir da esquerda: 
mercadorias no Mercado 
de Surquillo e ceviche com 
batata-doce crocante.



VIRTUOSO LIFE14

Bon voyage

Três motivos – e três modos – para viajar em 2020

Ano novo, navios novos

PRONTO PARA A AVENTURA
Dois helicópteros – um para voos panorâmicos, outro para heli-ski – e um 
hangar de botes infláveis Zodiac que permite o embarque rápido de passa-
geiros aguardam aqueles que estiverem a bordo do novo Ultramarine, da 
Quark Expeditions. Os sistemas otimizados de combustível e água desse 
navio polar para 199 passageiros indicam que serão possíveis itinerários 
mais longos, que abrangem locais remotos no Ártico e na Antártica. A 

bordo, uma sauna com janelas do chão ao teto, banheiros privados com 
piso aquecido, que mantém os pés quentinhos, e tratamentos no spa que 

acalmam os músculos após um dia de caminhadas no gelo. Saídas em várias 
datas a partir de outubro de 2020; preços a serem anunciados.

MISSISSIPPI AO MÁXIMO 
O novo barco a vapor American Countess, da American Queen Steamboat 
Company, realizará sua primeira viagem, de Nova Orleans a Memphis, na 
próxima primavera. Com capacidade para 245 passageiros, o navio movi-
do a rodas de pás fará as excursões fluviais regulares da companhia – 
de seis a oito dias pelos rios Ohio, Mississippi e Tennessee –, bem como 
sua própria viagem de 15 dias pelo Mississippi partindo de Red Wing, em 

Minnesota, até Nova Orleans, parando em portos como a cidade-ilha de 
Winona e Hannibal, local da infância de Mark Twain. Saídas em várias datas 

a partir de 5 de abril de 2020; cruzeiros de seis dias a partir de US$ 1.699. 
Saída de Red Wing em 20 de setembro de 2020; a partir de US$ 4.399.

HOTEL NO MAR
O primeiro dos três navios planejados da Ritz-Carlton Yacht Collection começa a 

navegar no Mediterrâneo neste verão, antes de fazer itinerários no norte da Europa, 
no Canadá, na Nova Inglaterra e no Caribe. Com o Evrima, para 298 passageiros, o 

respeitado grupo hoteleiro buscará levar sua marca de hospitalidade para o mar. 
Cada cabine do navio possui um terraço privado que varia de 6 a 55 metros quadra-

dos, e os passageiros podem escolher entre dez experiências gastronômicas. O chef 
Sven Elverfeld, dono de três estrelas Michelin, estará à frente do menu do restaurante 

S.E.A. No bar da piscina serão oferecidos spritzes borbulhantes e paletas geladas. 
Saídas em várias datas a partir de 14 de junho de 2020; a partir de US$ 4.900. 
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Por trás do familiar toldo verde e branco do The Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, há um estabelecimento inteiramente 
renovado. O projeto incluiu reformas em cinco bangalôs lendários, inspirados nas celebridades que os frequentavam. 
O Bangalô 1, por exemplo, quarto preferido de Marilyn Monroe, foi redesenhado com uma paleta de cores quentes e 
tetos folheados a ouro que coroam móveis curvilíneos e tapetes abstratos. Na banheira há produtos Chanel No. 5 e o 

hóspede tem a opção de um banho de espuma inspirado em Quanto Mais Quente Melhor, acompanhado de uma garrafa 
de Dom Pérignon. O Bangalô 3, por outro lado, evoca o morador mais recluso da propriedade, Howard Hughes, que ficou 

no hotel ao longo de três décadas. A suíte é decorada com cores tempestuosas, azulejos escuros e couro brilhante. 
O excêntrico bilionário costumava pedir que sanduíches de carne assada fossem deixados debaixo de uma árvore pró-

ximo ao seu bangalô quase todas as noites – e, por isso, o serviço de quarto do bangalô agora inclui minissanduíches de 
carne assada. Para beber à memória de Hughes, os hóspedes podem recorrer ao kit de coquetel Aviation American Gin. 
As atualizações dos bangalôs fazem parte da reforma empreendida em todo este hotel de 210 quartos, e foram conduzidas 
pela respeitada empresa Champalimaud Design. Quartos duplos a partir de US$ 595, incluindo crédito diário de US$ 75 no 

café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa. 

Renovados bangalôs

Check-in

CHEFS À BEIRA-MAR 

Um bom motivo para embarcar 
em um voo para o Caribe: o festival 

Cayman Cookout, de 16 a 20 de janeiro, 
no Ritz-Carlton, Grand Cayman (375 
quartos). Os chefs Dominique Crenn e 
Daniel Boulud e o anfitrião Eric Ripert, 

entre outros, encabeçam o encontro, que 
engloba demonstrações, churrasco na 

praia e painéis culinários. Quartos duplos 
a partir de US$ 599, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 no resort. 
Cayman Cookout a partir de US$ 1.536 

por noite, incluindo acomodações e entra-
da para quatro eventos. 

Da esquerda para a direita: o Bangalô 3, inspirado 
em Howard Hughes, vem com um kit de coquetel 

Aviation American Gin e com uma nova decoração.

Na hora de lançar uma linha exclusiva de 
mezcal, o Four Seasons Resort Punta Mita, 
hotel com 173 quartos, recorreu ao maestro 
mezcalero de Oaxaca, Alberto Morales, da 
destilaria Wahaka Mezcal. Ele aceitou a 
proposta e criou um destilado exclusivo da 
casa chamado Los Mitos; a primeira série foi 
denominada Chaneques, em homenagem 
aos seres míticos do México que protegem a 
vida das plantas. A fórmula inclui ervas locais 
na destilação do agave 100% orgânico, o que 
acrescenta notas botânicas ao sabor defuma-
do característico do mezcal. Os visitantes po-
dem saboreá-lo nos coquetéis do restaurante 
Dos Catrinas ou levar uma garrafa para casa. 
Garrafas a US$ 185. Quartos duplos a partir de 
US$ 560, incluindo café da manhã e crédito de 
US$ 100 em alimentos e bebidas.

MEZCAL SOB MEDIDA 
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Na minha mala

Meus itens essenciais
O melhor sommelier do mundo viaja para degustar
RETRATO DE CLARA TUMA

OCÊ NÃO PODE APRENDER 

sobre vinho em um livro; 

o vinho exige viajar pelo 

mundo”, diz Marc Almert. 

O sommelier-chefe de 28 anos 

do hotel Baur au Lac, de Zurique, 

e das três lojas Baur au Lac Vins 

sabe do que está falando: ele foi 

coroado o Melhor Sommelier 

do Mundo no início deste ano na 

principal competição do setor, 

na Antuérpia. Almert geralmente 

viaja para participar de eventos 

e competições de vinhos e para 

visitar regiões vinícolas, mas nem 

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

1. Meu elegante Tumi 
Alpha 3 International, que 

suporta solavancos e pos-

sui ótimos compartimentos 

de organização interna. 

2. Livros de suspense 
político ou histórico – 

qualquer coisa de Stella 

Rimington, que cria his-

tórias singulares graças à 

sua experiência no MI5.

3. Botas da Timberland, 
porque visitar uma vinícola 

quase sempre envolve um 

passeio pelos vinhedos.   

4. Flash cards (cartões 
para notas de degus-
tação) foram incrivel-

mente úteis quando me 

preparei para a Copa do 

Mundo do Vinho e con-

tinuam sendo enquanto 

me preparo para o teste 

de master sommelier.

5. Um porta-cartões 

de visita da Montblanc. 

6. Sinto-me nu sem um 

canivete. Meu favorito é 

o Château Laguiole, que 

ganhei quando conquis-

tei, neste ano, o título 

de Melhor Sommelier do 

Mundo pela Association 

de la Sommellerie 

Internationale. Fique 

ligado no modelo Marc 

Almert, que será lança-

do neste mês. 

7. Um presente para 
meus anfitriões, como 

uma garrafa de vinho 

(um riesling alemão ou 

um Dézaley suíço) ou 

uma caixa de Sprüngli 
Luxemburgerli, um 

macaron clássico 

de Zurique. 

7.

2.

6.

tudo é negócio em sua vida – ele 

também costuma pegar a estrada 

com sua namorada ou seu pai 

para explorar novas cidades e 

paisagens. Entre seus destinos 

preferidos estão a Nova Zelândia, 

pela atmosfera descontraída e 

pela beleza de suas regiões viní-

colas, e Quioto, no Japão, pelo 

Mercado Nishiki e pelo saquê. 

Sua lista de desejos inclui provar 

Malbec na Argentina e explorar a 

Austrália Ocidental. “Sem viajar”, 

diz Almert, “minha vida profissio-

nal seria bastante monótona”.



O ÚNICO RESORT DA RIVIERA MAYA 
FORMADO SÓ POR PISCINAS

Um refúgio incrível para relaxar, rejuvenescer, namorar e jantar em grande estilo. 
Um lugar onde antigas civilizações se encontram e onde a natureza apaixonante do México é 

harmonizada com o toque delicado do Extremo Oriente. 

Mayakoba, Riviera Maya, México

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso

Santuário dos Sentidos
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Inspirado por

Em termos de lazer para gente grande, nada supera a orla de 

Miami, com seus hotéis chiques, suas festas diurnas na piscina 

e seus clubes de praia. Em uma cidade onde o frio nunca chega, 

jamais falta diversão. Se a vibe do lugar tivesse um sabor carac-

terístico, certamente seria cítrico – brilhante, ensolarado e 

sensual, assim como South Beach. Aproveite e passe um verão 

sem fim no Como Metropolitan Miami Beach, hotel com 74 

quartos em estilo art déco, e peça um drinque cítrico à beira 

da piscina da cobertura. Quartos duplos a partir de US$ 325, 

incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.

Uma fatia de Miami
Tons cítricos e vistas ensolaradas em South Beach

1.
KORA ORGANICS

Spray facial Energizing 
Citrus Mist, US$ 34, 
koraorganics.com

5.
MLOUYE

Bolsa Pandora,  
US$ 580, mlouye.com

2.
BAN.DO

Sacola térmica Super Chill, 
US$ 32, bando.com

3.
KOMONO

Relógio Mono, 
US$ 69, komono.com

4.
BEMBIEN

Lenço de seda Soleil, 
US$ 98, bembien.com

Descubra mais de 1,4 mil hotéis e resorts em todo o mundo onde 
os viajantes Virtuoso desfrutam destes benefícios exclusivos: 

UPGRADE DE QUARTO, SE DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS PESSOAS •  
EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT, SE DISPONÍVEIS • WI-FI GRATUITO • 

AMENITY VIRTUOSO



Dentro de um dos melhores 
hotéis de Chicago, estilo e 

serviço impecáveis definem 
sua experiência de viagem

Na North Michigan Avenue, o Trump 
Chicago, com 92 andares, se eleva 
em relação aos outros hotéis de luxo 
da cidade. Ali você experimentará o 
mais alto nível de suntuosidade com 
hospitalidade incomparável e mimos 
extravagantes. O Trump Chicago é um 
grande exemplo de estilo arrojado e de-
sign envolvente à beira do Rio Chicago. 
O resultado? Vistas incríveis.

AMENITY VIRTUOSO: crédito de 
US$ 100 no hotel por estadia.

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

Trump International  
Hotel & Tower® Chicago

As acomodações deste resort recém-
-inaugurado são inspiradas na beleza 
da terra. Prove pratos tradicionais, 
vinhos e coquetéis refrescantes em 
quatro locais diferentes. Reserve três 
noites até 31 de janeiro de 2020 para 
estadias até 30 de abril de 2020 e re-
ceba uma quarta noite gratuita, além 
de crédito de US$ 350 no resort.

AMENITIES VIRTUOSO: crédito de 
US$ 150 no resort por estadia e tras-
lado de ida e volta para o aeroporto.

Abraçado por suaves dunas 
com vista para o Mar de Cortés, 
viva a experiência de um san-
tuário no deserto à beira-mar

SAN JOSÉ DEL CABO, MÉXICO

Zadún,  
a Ritz-Carlton Reserve  

Descubra mais de 1,4 mil hotéis e resorts em todo o mundo onde 
os viajantes Virtuoso desfrutam destes benefícios exclusivos: 

UPGRADE DE QUARTO, SE DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS PESSOAS •  
EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT, SE DISPONÍVEIS • WI-FI GRATUITO • 

AMENITY VIRTUOSO

ANDERMATT, SUÍÇA

The Chedi  
Andermatt

Prove vinhos sofisticados e pratos 
tentadores que destacam sabores 
asiáticos e europeus. Desfrute de um 
momento a sós degustando um dos 
itens da maior carta de charutos da 
Suíça. Dê um mergulho na piscina, 
chame um personal trainer e relaxe 
com uma massagem no The Spa and 
Health Club.

AMENITY VIRTUOSO: crédito US$ 100 
em serviços do spa por estadia.

Uma mistura única de luxo 
alpino e tradição asiática 

em meio aos espetaculares 
Alpes Suíços

PUBLICIDADE

NOVAS E NOTÁVEIS  
EXPERIÊNCIAS DE ESTADIA
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e mais autêntico em taças e copos. Em-

barque no texto a seguir e... saúde!

É somente conhecendo os produtores 
de vinho in loco que temos a real dimen-

são do que fazem. Gosto de conhecer 

a antropologia das castas crioulas e as 

vinhas mais antigas para entender a 

história, o consumo e a relação com o 

vinho. E também viajo para ir a feiras de 

vinhos e colheitas de uvas.

 

Quando vou à França, normalmente 
faço este roteiro. Almoço no Le Baratin, 

em Paris, depois pego o carro e sigo até o 

Vale do Loire. Geralmente fico hospedada 

na cidade de Angers, onde gosto de co-

mer num pequeno restaurante chamado 

À Boire et à Manger. À noite, costumo 

Entrevista

Por que eu viajo
Sommelière Gabriela Monteleone percorre o Brasil e o mundo 

em busca de preciosidades líquidas

ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

EGUSTAR O MUNDO E, NO 

caminho, conhecer as pessoas 

que produzem e transformam 

o que bebemos e comemos. É 

esse o foco de Gabriela Monteleone, que 

busca conhecimento, cultura e conexões

genuínas em suas viagens. Ela faz ques-

tão de colocar vinhos naturais orgânicos 

e biodinâmicos nas cartas de vinhos dos 

restaurantes para os quais faz curadoria. 

A sommelière tem uma rotina tão agitada 

quanto a da metrópole em que vive: em 

São Paulo, dá aulas na Associação Bra-

sileira de Sommeliers (ABS-SP), atua 

como Embaixadora dos Vinhos do Loire e 

é Diretora de Bebidas do Grupo D.O.M. – 

ali, em harmonia com Alex Atala, um dos 

mais respeitados chefs do país, empe-

nha-se a oferecer o que há de melhor 

jantar no Chez Rémi. Na frente do restau-

rante há um bar à vins, o Le Cercle Rouge, 

com uma carta de vinhos muito boa de 

produtores emblemáticos da região. Em 

Sancerre, acho legal passear de barco 

pelo Rio Loire saboreando taças de rosés 

comprados na loja de vinhos do Domaine 

Fouassier. Recomendo muito ir ao Châ-

teau de Sancerre, fazer a visita guiada ao 

domaine e conhecer o museu.

Em sentido horário, a partir da 
esquerda: montanhas e vinhedo 
na região do Priorat, Catalunha; 
Monteleone em Torroja, Priorat; 
e garrafas de Vino Rancio, vinho 

fortificado da Catalunha.
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“‘Tudo vale a pena quando a alma não 
é pequena.’ Para mim, a frase do poeta 
português Fernando Pessoa resume o 

prazer de comer, beber e viajar.”

Trancoso é cativante. Estive lá recen-
temente e fiquei no Uxua Casa Hotel & 
Spa. É um lugar muito coerente com 

sua proposta holística, que inclui toda 

a comunidade local. As instalações são 

lindíssimas e muito confortáveis. 

“Tudo vale a pena quando a alma não 
é pequena.” Para mim, a frase do poeta 

português Fernando Pessoa resume o 

prazer de comer, beber e viajar. 

 

Quando viajo, busco sempre me conec-
tar com os locais e viver a vida da cidade.
Alguns lugares que curto são: Can Cisa/

Bar Brutal para vinhos naturais e o La 

Alcoba Azul para drinques, em Barcelo-

na; Bolzano, no Trentino italiano, e seu 

mercado aos sábados, com excelente 

charcuteria; e o Polvo Bar de vinhos, no 

bairro Providencia, em Santiago do Chile. 

  

PARA ONDE VAI?
Tenho muita vontade de conhecer a re-

gião de San Sebastián, no País Basco. É 

um polo gastronômico importante. E em 

janeiro voltarei a Trancoso, levando ami-

gos produtores de vinhos para conhecer 

essa região ancestral da costa brasileira 

que adoro.  

Certa vez visitei Frederic Cossard, um 
produtor de vinhos, na Borgonha, França. 
Quando cheguei, notei que estavam mon-

tando uma tenda na área externa. Fiz 

toda a degustação com ele e, quando 

estávamos no final, perguntei se haveria 

algum evento ali. Para minha surpresa, 

ele disse que no dia seguinte seria seu 

casamento. Fiquei meio sem graça por 

estar fazendo uma visita no meio da 

organização de uma data especial. Mas, 

de forma muito natural e despojada – 

marcas registradas de Cossard –, ele 

me convidou para ficar para o almoço, 

quando ele provaria os vinhos que iria 

servir no evento. 

A região vinícola do Priorat, no sul 
da Catalunha, produz vinhos de que 

gosto muito, como os do tipo rancio. 

Na Suécia, os meninos que produzem 

a Cidra Fruktstereo, em Malmö, fazem 

um trabalho bacana, de veia criativa, 

com variedade de antigas macieiras e 

fermentação espontânea.

  

Em São Paulo, adoro o croissant do Fu-
turo Refeitório e o brunch da Enoteca 

Saint VinSaint, da Lis Cereja. Curto almo-

çar no A Baianeira, o novo restaurante do 

Masp, e ver as obras de arte brasileiras 

do museu. Gosto muito de passear pela 

arquitetura modernista e pelos jardins da 

Casa de Vidro Lina Bo Bardi, no Morumbi. 

Abasteço-me de hortifrutis, produtos or-

gânicos e artesanais no Instituto Chão, 

que fica na Vila Madalena, onde tudo é 

superfresco, vem direto dos produtores.

 

Ponte de Verdun sobre o Rio 
Maine, que atravessa a cidade 

de Angers, no Vale do Loire.
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Mesa posta

Insaciável 
Saigon
Do nascer ao pôr do sol, é sempre a hora da 
refeição na cidade mais deliciosa do Vietnã

POR DAVID HOCHMAN
FOTOGRAFIA DE LAURYN ISHAK

S VEZES EU FICO UM POUCO TRISTE”, 
diz o nosso guia Vu (“como em déjà vu”) 
enquanto saímos do hotel rumo às ruas 
frenéticas, calorosas e deliciosas de Sai-

gon. “Há tanto para comer nesta cidade e tão pou-
cas horas em um dia...”

Minha esposa e eu sentimos sua dor imediata-
mente. A alguns passos das colunas cor de creme 
do Park Hyatt, onde estamos hospedados, vejo 
multidões de felizes comedores de macarrão, des-
cascadores de camarão e devoradores de espetos 
sentados nos banquinhos de plástico que se es-
palham à frente de uma fileira de restaurantes na 
calçada. Mais adiante, no Mercado de Tan Dinh, 
com suas barracas coloridas que remontam à dé-
cada de 1920, é difícil saber o que provar primeiro – 
fumegantes panquecas banh xeo, uma tigela de 
sopa de caranguejo ou um che bap, a apaixonan-
te canjica vietnamita? É preciso ficar alerta, no 
entanto. A única coisa mais perigosa do que um 
bando de vovós instigando você a provar seus 
sanduíches banh mi são os motociclistas zunindo 
pelos corredores estreitos do mercado para pegar 
bolinhos no vapor ou tofu frito. 

“Perdoe nosso drive-thru vietnamita”, diz Vu, 
gentilmente me tirando do caminho de uma moto 
que se aproxima. E, só para constar, não são nem 
9 da manhã. 

Na maior metrópole do Vietnã, é a comida de 
rua que dita os ritmos do dia. Habitada por 8,6 
milhões de pessoas, Saigon (Cidade de Ho Chi 
Minh, oficialmente) é dividida em 19 distritos ur-
banos, cada um com uma culinária e um caráter 

A partir da esquerda: rolinhos frescos, bolos de 
arroz no vapor e rolinhos cozidos com linguiça 
de porco; e o guia Ton That Hoan Vu no veículo 

preferido dos moradores da cidade.



Um lugar onde a natureza oferece as águas de  
Skógafoss e o sommelier, as uvas da Champagne. 

Entre em contato com seu consultor de v iagens V ir tuoso para começar sua jornada no resor t mar í t imo mais 
sof ist icado do mundo (Wor ld’s Finest Ultra-Luxury Resor t at Sea). Reserve hoje e aprovei te as comodidades 
do Vir tuoso Voyages, incluindo um anfitr ião a bordo, recepção de boas-vindas e passeios personalizados em terra.

MU ND OS E X T R AOR DINÁ R IOS

Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

SEABOURN VL Dec18 FullPG 511812 BRAZIL m2.indd   1 11/2/18   10:03 AM
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próprios. De um café da manhã com 
waffles em forma de plástico-bolha ven-
didos por uma mulher numa bicicleta 
no Distrito 1, passando por um almoço 
com mingau de miúdos no Distrito 3, a 
um jantar com infinitos caracóis na Rua 
Vinh Khanh, no Distrito 4, woks e fogões 
ao ar livre seduzem os visitantes como os 
gnus e as girafas do Serengeti. 

Com uma longa história culinária e 
influências da China, do período colo-
nial francês e da ocupação americana, o 
Vietnã tem cerca de 3 mil pratos nacio-
nais – e Saigon serve todos eles. É por isso
que, na cidade, come-se do amanhecer 
ao anoitecer. 

Em um dia (e noite) guloso e memo-
rável, passeamos por Saigon tentando 
dar o nosso melhor nas 24 horas finais 
de uma visita de dez dias ao país. Nossos 
esforços se concentraram em consumir 
o máximo de bolinhos, rolinhos, pratos 
de arroz, caldos e criaturas marinhas 
inomináveis que nosso apetite permitia. 
Audacioso, eu sei. “No Vietnã”, Vu me 
informara quando vimos partes de um 
porco à mostra no mercado, “comemos 
qualquer coisa que tenha pés, exceto me-
sas e cadeiras”. 

A maratona, a pé e com um motorista 
à nossa disposição, começa em um ritmo 
razoável. Vu sabe exatamente quais lu-
gares são “confiáveis” e quais podem nos 
levar correndo de volta ao hotel antes do 
meio-dia. Em Bui Saigon, um local limpo 
e iluminado por lâmpadas fluorescentes, 
perto de onde ficava a antiga embaixada 
dos Estados Unidos, nos deliciamos com 
costeletas de porco grelhadas com com 
tam, literalmente “arroz quebrado”. Esses 
grãos fraturados já foram a base da ali-
mentação dos agricultores e dos pobres 
do Delta do Mekong, mas agora são uma 
assinatura de Saigon, e por uma boa razão: 
esse arroz é incrivelmente macio e absor-
ve melhor o molho e a gema de ovo que o 
acompanham, o que gera um sabor mais 
intenso. “Comida reconfortante para você 
passar o dia – ou pelo menos até o lanche 
das 11h”, diz Vu. 

Na verdade, não podemos esperar 
tanto tempo. O café é uma coisa séria 
no Vietnã, e agora há muitas “cafeterias 
retrô”, como o Café 81, no Distrito 1, com 
móveis antigos e paredes com textura 
envelhecida, que se assemelham às lan-
chonetes vietnamitas da década de 1980, 
embora sejam mais jovens do que os 
millennials que ali tomam seu expresso. 

Mesa posta

VIRTUOSO LIFE

A Rua Vinh Khanh 
à noite e (abaixo) 
pratos da degus-
tação de moluscos 
do Oc Chi Em. 



Descubra inúmeras opções de restaurantes, compras e vida noturna. Viva 
momentos extraordinários na Greater Fort Lauderdale. Entre em contato com 
nossos consultores de viagens Virtuoso e comece a planejar agora a sua próxima 
aventura. Saiba mais em sunny.org

@VisitLauderdale  |  sunny.org

procuram-se aventureiros

CVB4220 Virtuoso Life Latino_Sailboat_Portuguese FP_Ad_mech_03.indd   1 11/12/19   10:27 AM



VIRTUOSO LIFE26

A tradição permeia tudo, e o clássico é 
o ca-phe phin, café coado em um filtro 
de estanho que depois é coberto de açú-
car (Saigon é conhecida por sua queda 
pelo doce). O acompanhamento para a 
cafeína no meio da manhã é uma massa 
folhada frita de gergelim chamada de 
banh tieu, também conhecida como ros-
quinha vietnamita. 

AS PESSOAS PREFEREM COMER AO AR 
livre em Saigon. Os apartamentos ten-
dem a ser sufocantes e abarrotados, e há 
muita coisa interessante acontecendo lá 
fora. Admirar a quantidade de lâmpadas, 
jarras de água e frutas que um entrega-
dor consegue amarrar em uma moto vale 
uma mesa com vista para a rua. E não se 
esqueça das regras de etiqueta: a toalha 
umedecida embrulhada em plástico que 
repousa sobre a mesa é para ser usada ao 
longo da refeição. Tomar sopa ruidosa-
mente – estamos falando de pho, o sím-
bolo da gastronomia vietnamita – não é 
ofensivo, e tudo bem levar aquele macar-
rão escorregadio direto da tigela à boca. 
Rolinhos primavera frescos se comem 
com as mãos, mas os fritos requerem 
palitos (se for um prato compartilhado, 
pegue-os com as pontas opostas, aquelas 
que você não leva à boca). Passe tigelas 
segurando com as duas mãos, polvilhe 
sal e pimenta em tudo e não tenha medo 
de roer um pé de galinha ou uma garra de 
caranguejo. “Se você pedir uma faca, as 
pessoas olharão para você como se você 
fosse da Área 51”, diz Vu, referindo-se à 
base secreta americana supostamente 
envolvida em pesquisas com alienígenas. 

Além disso, não pare. Com tantos ven-
dedores ambulantes oferecendo tantos 
pratos, a melhor coisa a fazer é comer e se-
guir. Nosso almoço consiste em rolinhos 
de camarão em papel de arroz em um local, 
bolinhos de porco cozidos no vapor em 

Mesa posta

FICAR  Recém-reformado e situado 

no melhor ponto do Distrito 1, o Park 
Hyatt Saigon é um elegante refúgio 

contra a agitação e o calor da cidade. 

Os 245 quartos e suítes do hotel 

foram projetados com persianas 

brancas e outros toques coloniais 

vintage, enquanto as piscinas, do-

tadas de churrasqueira, são boas 

áreas de descanso mesmo nos dias 

mais úmidos. Alguns afirmam que o 

restaurante do hotel, o Square One, 

serve o melhor pho da metrópole. 

Quartos duplos a partir de US$ 254, 

incluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso no hotel.

Instalado a partir do 27  andar de um 

edifício, o The Reverie Saigon ofere-

ce vistas panorâmicas do distrito co-

mercial da cidade, que surge na janela 

de seus 286 exuberantes quartos, 

repletos de mármore italiano e tape-

çarias artesanais. Lagosta frita no wok 

com pimenta e bisque de caranguejo 

com creme de clara de ovo e maçã 

são duas das especialidades do Café 

Cardinal. Quartos duplos a partir de 

US$ 360, incluindo café da manhã 

e crédito de US$ 100 para jantar.

COMER  A cafeteria retrô Café 81 serve ex-

celentes expressos e cafés vietnamitas 

em um cenário digno do Instagram.

28 Nguyen Huu Cau, P. Tan Dinh, Distrito 1.

Para o paraíso do banh mi a preços 

acessíveis, dirija-se à popular Huynh
Hoa Bakery. 26 Le Thi Rieng, P, Distrito 1.

O The Iron Bank – Cocktail Vault 
serve coquetéis artesanais aos mora-

dores mais descolados de Saigon den-

tro de um simulacro de cofre de banco. 

47 Ton That Dam, Phuong Nguyen Thai 

Binh, Distrito 1.

Vá ao mercado de comida de rua 
Ben Thanh para a melhor variedade 

de barracas ambulantes da cidade.

26-28-30 Thu Khoa Huan, Phuong

Ben Thanh, Distrito 1.

Pho Phuong é o local clássico para 

tomar sopa no centro de Saigon. 

25 Hoang Sa Da Kao, Distrito 1.

O Oc Chi Em serve caracóis na veloci-

dade de um beija-flor em um rooftop 

aconchegante. 6B Cong Truong Quoc 

Te, Distrito 3.

Coloque um pouco mais de tempero em sua visita à cidade
SABOROSA SAIGON 

DICA
“Saigon tem muita energia. A melhor 

maneira de descobrir a cena gastronômi-
ca da cidade é de moto, à noite, com um 
especialista local. Você irá aos lugares 
aonde os próprios moradores vão para 
comer e ouvirá histórias interessantes 
sobre a culinária local e as áreas que 

estão sendo exploradas.”

– Anthony Goldman, 
consultor de viagens Virtuoso

Coquetéis Mia Classic e Barrel 
Boulevardier do The Iron Bank.



Para quem busca uma extraordinária experiência de luxo all-inclusive, apresentamos o The Brando.
Refúgio de cultura autêntica e renome mundial na ilha de Tetiaroa, Pacífi co Sul,

o Resort é exemplo de hospitalidade sustentável.

Stay & save promotion
Válido de 11 de Janeiro a 31 de Julho, 2020 

Reconecte-se

Fique 3 noites e receba 5% de desconto
Fique 4 noites e receba 10% de desconto
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dois filhos e seus pais) e, naturalmente, 
idas a restaurantes. Nosso zigue-zague 
nos leva a uma elegante casa de chá, a um 
carrinho de banana frita, a um local para 
tomar pho, a outro que serve frango fres-
co e a um famoso restaurante gastrópo-
de chamado Oc Chi Em, que, no alto de 
um edifício, serve cerca de 600 opções de 
pratos à base de moluscos. 

A odisseia termina com um drinque 
em meio à multidão no The Iron Bank. 
Depois de subir escadas de concreto e 
atravessar portas de aço, encontramos 
jovens barmen em aventais de brim pre-
parando bebidas esfumaçadas em copos 
com forma de caveira. O lugar é tão mo-
derno quanto qualquer um que pode-
ríamos encontrar em Los Angeles. Ali, 
nossos guias nos surpreendem com um 
lindo miniálbum de fotos que, de alguma 
forma, foi produzido durante o passeio 
de Vespa, entre uma escala e outra. Brin-
damos ao apetite infinito de Saigon e aos 
sabores deslumbrantes dessa cidade. E, 
ao menos por um momento, deixamos de 
lado a tristeza que nos aguarda no nos-
so voo de retorno, depois de constatar o 
quanto ainda faltou para ser devorado.  

outro, panquecas fritas em ainda outro 
e, sem sombra de dúvida, o melhor banh 
mi que já comi, na lendária Huynh Hoa 
Bakery. O sanduíche ali é o ideal platô-
nico do gênero: uma baguete quebradiça 
repleta de frios, patês, pepino, manteiga 
e picles vietnamitas. A mulher à nossa 
frente na fila – sempre há uma fila – pede 
40 para viagem. Seu pedido é montado e 
encerrado em cinco minutos. 

Falando em velocidade, tudo fica mais 
rápido à noite. Na parte noturna do nos-
so tour, nos juntamos a um grupo de mo-
tos Vespa vintage para comer ainda mais, 
só que mais rápido. Respirando fundo e 
orando aos deuses dos viajantes, minha 
esposa e eu nos agarramos a nossos mo-
toristas enquanto eles atravessam o pan-
demônio que é o tráfego de Saigon (fico 
aliviado ao saber que o cineasta Francis 
Ford Coppola e sua neta Gia sobrevive-
ram a essa mesma excursão algumas se-
manas antes). Com 45 milhões de motos 
registradas em um país de 95 milhões 
de pessoas, tudo acontece em duas rodas: 
entregas, reuniões de negócios, encon-
tros noturnos, passeios em família (vimos 
mais de uma bicicleta na qual andavam 

Prédio do Comitê Popular, 
da época da colônia francesa, 
hoje sede da prefeitura. 



Você provavelmente já viu as praias e os 
principais destinos do México... agora é 
a hora de explorar mais da sua magia. 
Guanajuato... onde a cultura, a aventura, 
a história, as tradições e as delícias 
gastronômicas o aguardam.

guanajuato.mx
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O mundo
é um

banquete
A mesa é o centro de tudo nestes 

itinerários gastronômicos 
POR LARA HALLOCK

Takoyaki de polvo em Osaka. Doces de mel em Marrakech. Cacau 
fresco na Costa Rica. Que melhor lugar para conhecer um novo 
destino do que sentado à mesa? Nas viagens culinárias organiza-
das por especialistas locais, as refeições são apenas o começo: 
você também sai para coletar ingredientes, aprende com os maio-
res entendidos do assunto e volta para casa com novas receitas. 
Confira nas próximas páginas algumas de nossas jornadas gastro-
nômicas favoritas pelo mundo.

DEZEMBRO 2019 29
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Japão

Da cozinha de nível internacional à exuberância da comida de rua

➊
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WASHOKU, UMA PALAVRA  

cuja tradução aproximada é 

“comida japonesa”, está na 

lista dos Patrimônios Cultu-

rais Imateriais da Unesco. 

Além de tradições alimen-

tares aprimoradas ao longo 

de milênios, o país tem mais 

cidades com restaurantes 

estrelados pelo Guia Michelin 

do que qualquer outra no pla-

neta. Tóquio é a campeã, e 

Quioto e Osaka estão entre 

as cinco primeiras. A Avanti 

Destinations oferece um 

tour privado de nove dias 

por todas elas. Em Tóquio, 

especialistas guiam os viajan-

tes pelos famosos empórios 

subterrâneos e organizam 

aulas particulares de preparo 

de sushis na casa de um mo-

rador. Uma cerimônia do chá 

e uma visita a uma casa de 

saquê em Quioto propõem 

uma imersão na história e 

nos costumes do país, do 

mesmo modo como o tour 

opcional ao mercado coberto 

de Nishiki, onde é possível 

comprar itens como yuba 

(casca de tofu) e peixe seco. 

Um passeio pelas barracas 

de comida de rua de Osaka, 

que servem delícias como o 

takoyaki, é a melhor tradução 

para o termo kuidaore – algo 

como “comer até cair”. Saídas 

todos os dias em 2020; a par-

tir de US$ 5.340.

1. Degustação de saquê no 
Fushimi Yume Hyaku Shu, no 
bairro de Fushimi, em Quioto. 
2. Momento de serenidade em 
uma cerimônia de chá privada 
no Camellia Garden, perto do 
Templo Ryoan-ji, em Quioto. 
3. Shoyu lámen no Nakiryu, em 
Tóquio. 4. Preparo de takoyaki 
no Mercado Nishiki. 5. Sorvete 
de matcha: ainda melhor com gra-
nulado. 6. Uma pausa em Nishiki 
Tenmangu, pequeno santuário 
xintoísta no Mercado Nishiki. 
7. Degustação de saquês de 
edição limitada acompanhada de 
tempurá, sobá, sashimi e guarni-
ções de picles no Kizakura Kappa 
Country, no bairro de Fushimi.

➐
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A COMIDA GEORGIANA ESTÁ  

extrapolando as fronteiras des-

se país do Cáucaso e atraindo 

o paladar da clientela sempre 

ávida por novidades gastro-

nômicas. É um desfile de bo-

linhos, khachapuri de queijo 

(uma espécie de esfiha) e sala-

das acentuadas pelo tempero 

de ervas frescas e molhos à 

base de nozes que oferecem 

um conjunto de aromas e sabo-

res altamente tentador. Além 

disso, é fotogênica: a hashtag 

#khachapuri tem mais de 45 

mil resultados no Instagram. A 

excursão privada de oito dias 

da Exeter International propõe 

um equilíbrio entre o tradicio-

nal – incluindo degustação de 

Geórgia

Dos khachapuri aos vinhos laranja, uma visita 
ao berço da nova moda gastronômica mundial

 Mulheres preparam bolinhos khinkali 
com recheio de carne no restaurante 

Tsanareti, em Stepantsminda, e (abaixo) 
a Igreja da Trindade de Gergeti, do 

século 14, com a melhor vista da cidade.

“vinhos laranja” no país que

os inventou e preparo de bo-

linho khinkali na vila monta-

nhesa de Stepantsminda – e 

o contemporâneo – no caso, 

aulas de cozinha de vanguarda 

no Culinarium, restaurante-

-escola de Tbilisi. Outro des-

taque: durante um almoço 

harmonizado com vinhos na 

vinícola Château Mukhrani 

(vencedora de 15 medalhas 

na International Wine & Spirit 

Competition e antiga casa do 

príncipe da dinastia Bagrationi), 

no leste da Geórgia, uma trupe 

apresenta a khridoli, uma arte 

marcial georgiana centenária. 

Saídas todos os dias em 2020; 

a partir de US$ 4.975.
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A COSTA RICA É MAIS CONHE-

cida pelas aventuras na selva, 

pelas praias de areia branca e 

pelo surfe, mas a abundância 

de recursos naturais a torna 

um excelente destino culinário. 

O itinerário gourmet de oito 

dias da Access Culinary Trips 

começa com uma visita aos 

mercados Borbón e Central 

de San José, a capital, parte 

importante de um povo que 

valoriza a “pura vida”. Ali, os 

visitantes aprendem medici-

na popular e compram itens 

como cajus, goiabas e um 

arco-íris de produtos tropicais. 

Nos arredores da cidade, um 

almoço focado em chocolate 

abrange degustação de frutos 

de cacau e salada de grãos de 

cacau torrados. Já a visita à 

lavoura de café da Finca Rosa 

Blanca, em Santa Bárbara, 

conduz os viajantes pelo pro-

cesso de colheita, secagem e 

torrefação, culminando com 

uma degustação. O caminho 

até a base do vulcão Arenal, 

por sua vez, inclui uma parada 

para saborear abacaxi fresco 

em uma fazenda familiar e uma 

aula particular de culinária em 

La Fortuna, onde um chef local 

ensina técnicas para grelhar 

carnes e preparar coquetéis. 

Saídas todos os dias em 2020; 

a partir de US$ 3.990.

O verdadeiro signifi-
cado de “pura vida”: 
comida de verdade

Costa Rica

dica
“Toda vez que vou a San José faço uma visita ao Mercado Central, instalado em um prédio de 120 anos, 
para experimentar a diversidade culinária do país e aprender um pouco mais sobre as tradições locais.” 

– N’Teasha Brownlee, consultora de viagens Virtuoso

Pura doçura: chocolates 
costarriquenhos artesanais. 
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AS SOBREMESAS MARRO-

quinas brincam com texturas 

e sabores únicos, sobrepondo 

camadas profundas de ingre-

dientes naturalmente doces, 

como mel e tâmaras, a nozes 

e sementes. É difícil resistir ao 

makrout – folhado crocante 

recheado de amêndoas – ou 

aos chebakia – biscoitos fritos 

em forma de flor, cobertos 

de mel e água de rosas e pol-

vilhados com sementes de 

gergelim. Na jornada de dez 

dias da Artisans of Leisure, 

os viajantes experimentam a 

variedade de doces marroqui-

nos e mergulham nas origens 

das sobremesas tradicionais 

em deliciosas aulas de culi-

nária. Noções de preparo de 

bisteeyas (tortas salgadas de 

massa folhada com recheio de 

carne) e tagines com especia-

rias completam o banquete. 

Paradas nos mercados locais 

são uma boa ocasião para 

comprar ingredientes regio-

nais, de figos frescos e secos 

das Montanhas do Atlas a lulas 

recém-capturadas no antigo 

porto de Essaouira. Saídas 

todos o dias em 2020; a partir 

de US$ 12.700.

Rica tradição em doces 
e especiarias

dica
“No Marrocos, não deixe de passar 
uma noite em um acampamento no 

deserto: chegue de camelo ou 
quadriciclo, saboreie coquetéis no 
topo de uma duna de areia assis-
tindo ao pôr do sol e jante sob as 

estrelas ao som da música Gnawa.” 

– Debbie Bush, 
consultora de viagens Virtuoso

Chá de menta como 
acompanhamento de 
uma bisteeya, torta
de carne tradicional.

Marrocos
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Residências culinárias
Viva dias de Masterchef nestes hotéis

Há duas décadas, o CuisinArt Golf Resort & Spa, com 

98 quartos, em Anguilla, no Caribe, foi um dos primeiros 

hotéis a construir uma fazenda hidropônica orgânica para 

suprir sua cozinha com frutas e vegetais frescos. Hoje, os 

aspirantes a chef podem aprender a usá-los nas aulas 

de culinária conduzidas por especialistas do resort. O 

chef Ken Kim ensina a técnica do sushi, e o chef Biagio 

Longo apresenta a culinária italiana. Em uma aula de 

vinhos, o sommelier Bernal Richardson lança uma nova 

luz sobre a arte da degustação. Quartos duplos a partir 

de US$ 650, incluindo café da manhã e uma massagem 

ou tratamento facial (ambos de 50 minutos). Aulas de 

culinária a partir de US$ 65.

A renomada equipe culinária do The Langham, London 

ministra cursos no Sauce by The Langham, a nova escola 

de cozinha desse hotel de 380 quartos. O chef executivo 

Chris King explica como reinventar receitas clássicas 

inglesas e ensina a cozinhar para ocasiões especiais; 

já o chef pasteleiro Andrew Gravett compartilha suas 

técnicas de confeitaria. O chef Michel Roux Jr., dono 

de duas estrelas Michelin, conduz masterclasses sobre 

como preparar suas três refeições sazonais favoritas. A 

escola ainda oferece sessões temáticas de férias focadas 

em receitas de iguarias como tortinhas frangipane e 

canapés. Quartos duplos a partir de US$ 553, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar. Aulas 

de culinária a partir de US$ 184. 

O The Restaurant at Meadowood Napa Valley, com três 

estrelas Michelin, figura há anos na lista dos melhores 

restaurantes do mundo. Nas aulas particulares desse 

restaurante situado dentro de um hotel de 85 quartos, os 

hóspedes podem conhecer alguns dos segredos por trás 

do sucesso. Realizados no próprio hotel e nas cozinhas 

de vinícolas parceiras, como a Odette Estate Winery, os 

cursos incluem uma harmonização de vinhos opcional. 

Quartos duplos a partir de US$ 600, incluindo crédito de 

US$ 50 para o café da manhã e crédito de US$ 100 para 

uso no spa. Aulas de culinária a partir de US$ 275.

Aprendendo com o chef do 
Sauce by The Langham. Kim Stare Wallace e Don Wallace, 

da vinícola californiana Dry 

Creek Vineyard, se juntam ao 

navio Paul Gauguin (332 pas-

sageiros), da Paul Gauguin 
Cruises, em uma viagem de 

ida e volta de 11 dias. O navio 

parte de Papete, no Taiti, e faz 

escalas nas ilhas Sociedade e 

Tuamotu. De dia, lugares como 

o patrimônio da Unesco Atol 

de Fakarava, no Arquipélago 

de Tuamotu, atraem mergu-

lhadores. À noite, os Wallaces 

organizam jantares harmoni-

zados com vinhos Dry Creek e 

falam do terroir de seu vinhe-

do. Saída em 14 de outubro de 

2020; a partir de US$ 6.695, 

incluindo passagem aérea de 

ida e volta de Los Angeles ou 

São Francisco.

No cruzeiro de oito dias de Nice 

a Roma (Civitavecchia) a bordo 

do SeaDream I, navio para 112 

passageiros do SeaDream 
Yacht Club, os viajantes pro-

vam safras de vinícolas icôni-

cas, como a Castello Banfi, de 

Montalcino. Uma excursão 

opcional à ilha de Elba inclui vi-

sita a uma adega do século 17 

e caminhada para conhecer as 

residências onde Napoleão 

passou 300 dias exilado. 

No continente, os visitantes 

podem participar de uma 

coleta de trufas em uma 

propriedade de 400 hectares 

na Úmbria, o Castello delle 

Regine, lar de oliveiras com 

500 anos de idade. Saída em 

26 de setembro de 2020; a 

partir de US$ 4.926.

Na viagem de 15 dias de Buda-

peste a Amsterdã a bordo do 

Avalon Panorama, navio para 

166 passageiros da Avalon 
Waterways, os viajantes co-

nhecem um jardim de lúpulo 

em Bamberg (Alemanha), 

descobrem microcervejarias 

na Cidade Velha de Bratislava 

(Eslováquia) e desfrutam de 

passeios opcionais como a 

degustação de cerveja Kölsch 

em uma cervejaria de Colônia 

(Alemanha) que a fabrica há 

mais de um século. Um cru-

zeiro vespertino pelo Vale do 

Reno, visitas a abadias e pas-

seio guiado em Budapeste 

(Hungria) mantêm todos os 

sentidos despertos. Saída em 

27 de outubro de 2020; a partir 

de US$ 6.199.  

Da água ao vinho
Nos cruzeiros temáticos de vinho e cerveja, 
os chefs são os capitães

Paleta toscana: 
o Castello Banfi, 
em Montalcino.
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Oui, 
Merci
Um guia essencial da

cozinha regional francesa

por LINDSEY TRAMUTA
fotografia de CLARA TUMA
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Delícias francesas: 
ostras da Bretanha.

DEZEMBRO 2019 37



VIRTUOSO LIFE38

Mas, considerando a pro-
funda ligação da comida e 
do vinho com a identidade 
do país, podemos dizer que 
a gastronomia é como um 
segundo idioma. Embora a 
herança culinária da maio-
ria das culturas seja parte 
integrante de seu caráter, 
poucas foram tão reveren-
ciadas, tanto em casa quan-
to fora, como o amálgama 
de pratos e técnicas que 
compõe o extenso vocabu-
lário da cozinha francesa. 

De fato, tudo o que aprendi 
nos meus 12 anos na França – 
sobre vida, gosto e identi-
dade –, aprendi ao redor da 
mesa. Cruciais para minha 
educação foram a importân-
cia de reunir-se com amigos 
e familiares em torno da co-
mida (enquanto quase sem-
pre se fala longamente na 
próxima refeição) e o concei-
to de terroir, a ideia de que a 
combinação de solo, clima, 
geografia e respeito pela ter-
ra influencia e caracteriza 
o sabor de tudo, de queijos a 
vinhos. Esse é o conceito que 
conecta as 13 regiões metro-
politanas da França a suas 
especialidades, dos crepes 
crocantes de trigo-sarraceno 
da Bretanha aos ensopados 
de peixe da Provence. 

Nada supera a experiência 
de provar pratos clássicos 
franceses – e também aque-
les dos povos que imigraram 
para o país – em seu lugar de 
origem. Embora os gostos e 
as técnicas tenham evoluído, 
as bases da culinária regional 
perduram. Aqui está o que 
comer em cinco regiões da 
França para dar início a uma 
verdadeira aventura culinária. 

Oficialmente, 
a França tem 

apenas uma 
língua nacional.

PARIS: ENCONTRO DE MUNDOS  
Entrecôte com fritas, poule au pot e a inspiração dos mercados
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que caracterizam a cena 
parisiense de hoje, de locais 
para tomar pho vietnamita a 
sanduicherias israelenses e 
restaurantes especializados 
em cuscuz marroquino. 

MELHORES MESAS 
La Bourse et la Vie: exce-
lente entrecôte com fritas. 
2  arrondissement.
Mokonuts: cozinha fresca de 
mercado com toque libanês. 
11  arrondissement.
La Poule au Pot: para pro-
var o prato homônimo. 
1  arrondissement.

FICAR
O Four Seasons Hotel George 
V simboliza a sofisticação 
parisiense desde sua inaugu-
ração, em 1928, com serviço 
impecável, hóspedes famosos 
e o Le Cinq, do chef Christian 
Le Squer, com três estrelas 
Michelin. Os 244 quartos e 
suítes classicamente france-
ses lembram um apartamento 
do século 18. Quartos duplos a 
partir de US$ 1.200, incluin-
do café da manhã e crédito de 
US$ 95 para uso no spa ou jantar.

UANDO VISITANTES 
vêm a Paris, na hora 
de comer muitos 
procuram por “co-

mida francesa”, como se isso 
implicasse um conceito fe-
chado, uma cozinha única. A 
verdade é que os restauran-
tes parisienses hoje servem 
pratos não só de toda a França 
como também de muito além 
das fronteiras do país. E eles 
estão em bistrôs, brasseries, 
restaurantes finos e, mais 
recentemente, nas bouillons – 
cantinas especializadas em 
pratos baratos, nutritivos 
e ultrassimples. 

Nos últimos anos, chefs ex-
perientes têm revisitado os 
clássicos da cozinha fran-
cesa, aqueles armazenados 
no inconsciente coletivo: 
entrecôte com fritas, salada 
de alho-poró com vinagrete, 
poule au pot (frango em caldo 
de legumes), blanquette de 
vitela e oeuf mayonnaise (ovo 
cozido coberto com maionese 
caseira). Planeje com antece-
dência e procure os lugares 
que elevam essas delícias a 
um novo patamar – infeliz-
mente, é pouco provável que 
você os encontre em um café 
de esquina. 

Quanto aos restaurantes 
contemporâneos, a cidade 
está repleta de neobistrôs in-
fluenciados pelo recente boom 
que tornou a experiência gas-
tronômica parisiense mais 
casual, do prato à decoração, 
e mais criativa, ao incorporar 
ingredientes esquecidos, 
como nabos, ou alcachofras-
-de-jerusalém, especiarias do 
Sudeste Asiático e do Oriente 
Médio, e técnicas que tornam 
as receitas mais leves. Esses 
lugares compram diariamen-
te nos mercados o que há de 
mais fresco e sazonal. Para 
conhecê-los, vá aos bairros 
do nordeste da cidade (10 , 
11 , 12  e 19  arrondissements), 
onde esses neobistrôs pro-
liferam em meio a todos os 
outros sabores e formatos 

Nos últimos anos, 
chefs experientes 

têm revisitado 
os clássicos da 
cozinha francesa, 
aqueles armazena-
dos no incons-
ciente coletivo.A partir do alto: a salada de tomate com pesto verde 

e agastache (erva aromática) do Mokonuts e o interior 
do restaurante. Na página ao lado: o exterior do La 

Poule au Pot e (no detalhe) seu filé de boi charolês au 
poivre (carne com molho de pimenta).



VIRTUOSO LIFE40

ALSÁCIA É O QUE MUI-
tos chamariam de re-
gião “intermediária”. 
Localizada na fronteira 

nordeste da França, essa fértil 
área agrícola entre o Reno e o
Maciço dos Vosges alternou-se 
entre o controle francês e o 
alemão durante séculos – um 
fato que marca seu caráter 
e sua culinária. É por isso 
que você encontrará um es-
pírito definitivamente 
germânico nas mesas da Alsá-
cia, que esbanjam salsichas, 
terrines e choucroute garnie – 
chucrute temperado com 
zimbro, endro, erva-doce, 
cerefólio, raiz-forte e vinho, 
coberto com batatas e uma 
pilha de carnes de porco 
curadas, de knackwurst a 
linguiça de alho e bacon. E 
tudo isso acompanhado de 
um Riesling típico da região. 

Outra criação transcultu-
ral é a flammekueche (ou tarte 
f lambée, em francês), uma 
massa fina, tipo a de pizza, 
com bordas crocantes e co-
berta com cebolas fatiadas, 
toucinho defumado e uma 
leve camada de crème fraîche 
(nunca a chame de “pizza 
da Alsácia”). Em sua forma 
doce, geralmente é servida 
com frutas, canela e Calva-
dos. Onde você come impor-
ta tanto quanto os pratos: 
procure pelos tradicionais 
winstubs, bares de vinho rús-
ticos equipados com toalhas 
xadrez e mesas de madeira, 

ALSÁCIA: 
SOTAQUE ALEMÃO   
Choucroute garnie e flammekueche

onde são servidas especiali-
dades em panelas de barro.

MELHORES MESAS 
Le Cerf: um restaurante 
sofisticado ao longo da 
Rota do Vinho da Alsácia 
que serve clássicos aprimo-
rados. Marlenheim.
La Winstub du Chambard: 
os favoritos da Alsácia revi-
sitados por um chef com es-
trela Michelin. Kaysersberg.
Winstub Le Clou: uma 
instituição da comida alsa-
ciana simples e saudável, 
que inclui chucrute e tortas 
de frutas. Estrasburgo.

IR
O passeio de bicicleta au-
toguiado de seis dias da 
Butterfield & Robinson le-
va os viajantes pelas pito-
rescas vilas vinícolas da 
Alsácia. Os ciclistas peda-
lam pelas cidades coloridas 
de Kaysersberg, Riquewihr 
e Ribeauvillé; apreciam vis-
tas imbatíveis ao longo do 
Reno; e relaxam a cada noite 
com um jantar local. Saídas 
todos os dias em 2020 (melhor 
época é de maio a setembro); 
a partir de US$ 3.595.

A partir do alto: torta de cebola do
La Winstub du Chambard e Olivier
Nasti, o chef do restaurante. Na 

página ao lado: o Winstub Le Clou.
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O CERTO E o ERRADO 
DA COZINHA FRANCESA

Stephanie Fisher, consultora de 

viagens Virtuoso, dá suas dicas 

de como não parecer um turista 

em um restaurante francês

 
CERto

 Cumprimente a equipe com 

um “bonjour” ou um “bonsoir”.

 Coma quando comem os 

franceses: almoço entre 12h30 

e 14h; jantar após as 20h.

 Solicite o menu de preço fixo 

(prix fixe). São as especialidades 

do dia do chef e incluem os itens 

mais frescos do mercado.

 Sinta-se confortável caso se 

sente ao lado de outra mesa, mas 

não tente iniciar uma conversa – 

os parisienses não são muito de 

puxar papo.

 Coma pão com a refeição, mas 

não peça manteiga – na França, ela 

é comum só no café da manhã.

 Não se irrite com o ritmo do 

serviço: a equipe não está igno-

rando você; eles querem que você 

aproveite sua refeição.

 Pergunte se o restaurante ser-

ve uma salada verde simples. A 

maioria serve, e elas são deliciosas.

 Vista-se bem para o jantar – 

sem roupas esportivas ou de lazer. 

Você pode ser chique com um lindo 

par de jeans, sapatos baixos e uma 

blusa legal. Adicione uma echarpe 

se quiser fazer sucesso.

ERRado
 Não peça o menu infantil. Na 

França, as crianças comem o que 

os adultos comem.

 Não peça para substituir algum 

item ou para servir o molho à parte. 

Em caso de alergia grave, leve um 

pequeno cartão com detalhes rele-

vantes escritos em francês para o 

atendente informar o chef.

 Não peça para o atendente 

dividir a conta – entenda-se com 

seus companheiros de mesa.

 Não espere que a conta chegue 

antes que você a peça (“L’addition, 

s’il vous plaît”) – considera-se ru-

de levar a conta sem que o cliente 

a solicite.



BRETANHA: HORA DA SALMOURA
Ostras e galettes au blé noir 

Em sentido ho-
rário, a partir da 
esquerda: crepe 

de trigo-sarraceno 
com ovo, presun-
to e queijo no Au 

Vieux Quimper; os 
famosos moluscos 

de Cancale; e a 
cidade de Dinan.
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a autossuficiência da popu-
lação. Levemente crocantes 
nas bordas, eles costumam vir 
com recheios modestos, como 
presunto, queijo e ovo, mas 
podem ser aprimorados com 
um peixe do dia ou consumi-
dos apenas com um pouco da 
cultuada manteiga bretã. 

MELHORES MESAS
Le Comptoir Breizh Café: to-
ques modernos na galette de 
trigo-sarraceno. Saint-Malo.
Le Coquillage: o famoso res-
taurante de frutos do mar do 
chef Olivier Roellinger. Cancale.
Au Vieux Quimper: crepes do-
ces e salgados lendários – ligei-
ramente diferentes das galettes 
mais grossas de outras partes 
da Bretanha – servidos em uma 
sala de jantar rústica. Quimper.

IR
As paisagens e os sabores da 
Costa da Esmeralda são co-
nhecidos de maneira mais ín-
tima no tour de seis dias da 
Backroads, composto só de 
caminhadas. Os viajantes fa-
zem um curso intensivo so-
bre a cultura bretã e provam 
tudo o que torna essa região 
diferente de qualquer outra 
na França. Saídas em várias da-
tas, de 12 de junho a 2 de outubro 
de 2020; a partir de US$ 4.499. 

E HÁ UM BENEFÍCIO EM  
ficar isolado na costa 
mais ocidental da França, 
é o acesso em primeira 

mão a frutos do mar e trigo-
-sarraceno, itens aparente-
mente incongruentes, porém 
cruciais, da culinária local. 
Ouriços-do-mar e pequenas 
(mas lustrosas) ostras cres-
cem por toda a região, graças 
à grande amplitude de marés 
dessa área. Embora variem de 
sabor de acordo com a proce-
dência, as ostras batem ponto 
nos cardápios de todo lugar – 
dos melhores restaurantes 
de Cancale, apelidada de “a 
capital francesa da ostra”,
às barracas do mercado à
beira-mar de Riec-sur-Bélon, 
situado no sul da região. 

A culinária bretã também 
busca inspiração no campo 
para um alimento básico 
que é tão amado quanto 
qualquer prato nacional: os 
crepes. Populares na região 
de Finistère (que significa “o 
fim da terra”), extremo oeste 
da França, os crepes salga-
dos são conhecidos como 
galettes au blé noir (às vezes 
chamados au sarrasin) e feitos 
com trigo-sarraceno. Foram 
introduzidos na Idade Média 
por Ana da Bretanha para 
combater a fome e garantir 

A culinária bretã busca 
inspiração no campo para 

um alimento básico que é tão 
amado quanto qualquer 
prato nacional: os crepes.
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LGUNS DOS PRATOS 
mais amados que defini-
ram a cozinha francesa – 
de escargots e gougères 

(um tipo de pão de queijo) 
ao boeuf bourguignonne, um 
ensopado de carne refogado 
em vinho tinto – têm laços 
estreitos com a Borgonha, 
uma exuberante região vi-
nícola e agrícola ao norte de 
Lyon. Muitos dos chefs mais 
prestigiados do país vêm dali, 
e comandam restaurantes 
que celebram a abundância 
de produtos finos, carnes, 
condimentos (olá, mostarda 
Dijon!), queijos e vinhos. Até 
os frangos são colocados em 
um pedestal (e vale a pena 
pedir um se você o vir no car-
dápio): o poulet de Bresse não 
só é tido como o melhor fran-
go do mundo como também 
é o único com denominação 
de origem. 

Os pratos mais icônicos da 
Borgonha têm fama mundial 
e ainda recebem tratamento 
estelar nos menus locais – vale 
para aqueles preparados de 
modo tradicional ou com téc-
nicas e sabores modernos. 
A joia da coroa culinária da 
região é o coq au vin, mais um 
no arsenal de reconfortantes 
ensopados franceses. O que 
começou como um prato 
camponês feito com galo 
cozido lentamente, fervido 
em vinho tinto e finalizado 
com cenouras, cebolas doces 

BORGONHA:
CLÁSSICOS 
RECONFORTANTES  
Coq au vin, boeuf bourguignonne e frango de Bresse 

e cogumelos, foi elevado ao 
panteão gastronômico na-
cional, preparado nas casas 
de toda a França. 

MELHORES MESAS
Le Relais Bernard Loiseau: 
o cardápio borgonhês mais em-
blemático da região, dono de 
duas estrelas Michelin. Saulieu.
Le Bistro de l’Hôtel: uma 
celebração em grande estilo 
dos clássicos borgonheses, 
com uma robusta lista de vi-
nhos (800 garrafas!). Beaune.
Restaurant Greuze: relei-
turas modernas de pratos e 
ingredientes locais do chef 
Yohann Chapuis, dono de 
uma estrela Michelin. Tournus.

IR
Conheça o valor gastronô-
mico da Borgonha passando 
alguns dias em Beaune, uma 
encantadora cidade medie-
val. O tour privado de dez 
dias da Kensington Tours por 
Paris, Bordeaux e Borgonha 
engloba aulas de culinária 
e visitas a adegas famosas 
para degustações exclusivas. 
Saídas todos os dias até 2020; a 
partir de US$ 9.275. 

A partir do alto: rua de Beaune e 
os escargots com molho de salsa 

e lascas de alho e cacau do Le 
Relais Bernard Loiseau.
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STA REGIÃO BEIJADA 
pelo sol se estende da 
extremidade sudoeste 
do Rio Ródano até a 

fronteira da Itália, e é rica 
em alimentos que refletem 
o terroir e a diversidade do 
sul francês. Alguns clássicos 
vêm à mente: le grand aioli 
(peixe escalfado e vegetais 
crus com molho de aioli 
fresco), ratatouille, petits 
farcis (vegetais recheados), 
pissaladière (um tipo de pizza 
típico de Nice coberta com 
cebola e anchovas), daube de 
boeuf (cozido semelhante ao 
boeuf bourguignonne) e pan 
bagnat (espécie de salada 
niçoise em forma de sanduí-
che servida em um pão rús-
tico boule redondo, perfeita 
para piqueniques). 

Um prato emblemático – 
que os habitantes de Marselha 
raramente comem em res-
taurantes, embora tenham 
muito orgulho disso – é o 
bouillabaisse, ensopado fei-
to com pelo menos quatro 
tipos de peixes, entre eles 
vermelho, salmonete, tam-
boril, peixe-galo e enguia. 
Como os moradores discor-
dam a respeito da receita 
mais autêntica, as versões 
oferecidas em restaurantes 
da cidade portuária variam. 
O que importa é a combina-
ção de peixes, a qualidade 
do rouille (molho grosso de 

PROVENCE:
DIÁSPORA À BEIRA-MAR 
Bouillabaisse, pan bagnat, pizza e cuscuz 

pimentão vermelho, alho, 
pimenta-caiena e farinha de 
rosca adicionado ao prato) e 
o ritual de servir: os garçons 
mostram o peixe marinado 
aos clientes antes de cortá-lo 
e jogá-lo na panela. Em 
Marselha, dois outros pratos 
rivalizam com a primazia 
do bouillabaisse: pizza e 
cuscuz, ref lexos da inf luên-
cia napolitana na cidade e 
de sua vibrante comunidade 
norte-africana. 

MELHORES MESAS 
Le Grand Bar des Goudes: 
bouillabaisse servido em um 
ambiente descontraído nos 
arredores da cidade. Marselha.
Pizza Charly: pizzas 
lendárias no mercado de 
Noailles. Marselha.
Le Riad: o favorito entre os 
moradores para pratos tradi-
cionais marroquinos, como 
cuscuz com tagine de cordeiro 
e de frango. Aix-en-Provence.

IR
No roteiro de dez dias da 
Luxury Gold, os viajantes visi-
tam a Cidade Velha medieval 
de Avignon e o moinho de azei-
te de Les Baux-de-Provence, 
além de conhecerem os vinhos, 
as maravilhas arquitetônicas 
e as comidas que definem a 
região. Saídas em várias datas, 
de 25 de abril a 10 de outubro de 
2020; a partir de US$ 4.856.  

A partir do alto: 
arrumando as mesas 
do Le Grand Bar des 
Goudes, a sopa de 

peixe do restaurante 
e o antigo porto 

de Marselha.
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A partir da esquerda: 
Delinquente Wine 
Co., pratos direto 

da fazenda na S.C. 
Pannell, vinhedos 
de McLaren Vale e 

os proprietários da 
BK Wines, Brendon e 

Kirstyn Keys.



SOBRE OS VINHOS DA 
Austrália Meridional é que, 
apesar de as regiões vinícolas 
serem tão próximas umas 
das outras, a diversidade de 
climas, paisagens e terroirs 
salta aos paladares dos visi-
tantes de primeira viagem. 
Barossa Valley, por exemplo, 
é bastante quente, mas tem 
temperaturas amenas à noi-
te; ali a Shiraz reina soberana, 
embora variedades como a 
Sangiovese também prospe-
rem. A apenas uma hora de 
carro, nas altitudes da ca-
deia de Adelaide Hills, chu-
vas abundantes e dias frios 
produzem Pinot Noirs e 
Chardonnays que rivalizam 
com as da Borgonha. Na 
costa, McLaren Vale lembra 
o sul da França ou da Sicília, 
com exemplos vívidos de 
Grenache e Cenin Blanc. No 
interior cálido de Riverland, 
quem desponta são as uvas 
Vermentino e Fiano. 

A individualidade das re-
giões vinícolas da Austrália 
Meridional a torna um dos 
lugares mais eletrizantes 
do mundo para degustação 
de vinhos atualmente. Os 
estados do leste do país em 
geral recebem todos os 
louros, mas, neste estado 
do sul australiano, você 
ainda tem o bônus de praias 
praticamente intocadas, ao 
contrário das areias superde-
senvolvidas dos balneários 
mais célebres da Austrália. 
Quanto à capital, Adelaide, é 
uma cidade bem menor que 
Melbourne e Sydney e corre 
em um ritmo mais lento, mas 
evoluiu bastante nos últimos 
cinco anos, durante os quais 
muitas de suas ruas foram 
ocupadas por wine bars 
e restaurantes que ofere-
cem vinhos de pequenos 
produtores locais em uma 
atmosfera animada. 

A cidade e as videiras são 
mais bonitas na primavera 
e no início do verão – entre 
novembro e dezembro. Os 

A coisa
mais

interessanteRiverland
O enólogo da Delinquente 
Wine Co., Con-Greg Grigoriou, 
com o cão Brooklyn na sala 
de degustação (uma antiga 
igreja construída em 1852).
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morros de Adelaide Hills são 
especialmente pitorescos, 
com paisagens típicas da 
Austrália Meridional que 
você não encontrará em ne-
nhum outro lugar e achados 
como o The Summertown 
Aristologist, meu restauran-
te regional favorito, a meia 
hora de carro do centro da 
cidade. Ele lembra um desses 
pequenos restaurantes e wine 
bars da França, com pratos à 
base de ingredientes locais 
para compartilhar, pão ca-
seiro, saucisson e muito mais. 
Nas proximidades, a acolhe-
dora vinícola CRFT Wines 
tem uma sala de degustação 
perfeita, situada ao fim de 
uma estradinha que atra-
vessa os vinhedos. Os cães 
dos proprietários costumam 
perambular por perto e, se 
fizer calor, você pode sentar 
no deque externo e ver os 
cavalos pastando.  

A maioria das vinícolas 
da Austrália Meridional é 
de propriedade familiar – 
com menos extravagância 
e glamour do que você en-
contraria em lugares como 
a Champanhe e o Vale de 
Napa e mais conexão com os 
produtores. Eu me sinto par-
ticularmente atraída por 
essa geração mais jovem e 
progressista de vinicultores. 
Como são poucas as regras 
(se é que há alguma) sobre 
quais as melhores varieda-
des a serem cultivadas ou 
quais os melhores blends, 
dois vinicultores vizinhos, 
instalados em terras uma ao 
lado da outra, podem produ-
zir vinhos surpreendente-
mente diferentes e deliciosos. 

dica
“Ao visitar Adelaide, não perca uma bebida ou refeição na cobertura do 2KW, 
com vistas deslumbrantes da cidade. Se você quiser algo mais aconchegante 

e intimista, as tapas do Paloma Bar and Pantry são obrigatórias.”

– Jan Siaosi, consultora de viagens Virtuoso

Clare Valley
Os irmãos Damon e Jonathan 

Koerner na frente de sua 
vinícola (que pode ser visitada 

apenas com hora marcada).
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McLaren Vale
A sala de degustação da Hither & Yon mantém as paredes de calcário 

originais e o piso de ardósia do antigo açougue Willunga, construído em 
1860. A vinícola costuma ter música ao vivo nos fins de semana do verão 
e pode fornecer bicicletas para os hóspedes pedalarem pela Shiraz Trail. 



Barossa Valley
 

Uma amostra do menu-degustação da 
vinícola (que muda diariamente) e sua 
sala de provas – parte da propriedade 

original da década de 1840.
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Adelaide Hills
 
Em sentido horário, a partir do alto: degustação 
de vinhos com queijo local na CRFT Wines; sua 
adega, instalada em um antigo estábulo de 
ovelhas; e cultura skatista na loja da BK Wines 
(o proprietário, Brendon Keys, pode às vezes 
ser visto andando na pista de skate do local). 



PARA RESERVAS, ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS 
VIRTUOSO E GARANTA AMENIDADES EXCLUSIVAS. 

EXISTEM CRUZEIROS FLUVIAIS 
E EXISTE A UNIWORLD 

O luxo em um novo patamar em 2020.
Navios-boutique únicos e premiados   |   O verdadeiro all-inclusive   |   Serviço de excelência

Deliciosa gastronomia no estilo farm-to-table   |   O mundo sob uma perspectiva que só a Uniworld oferece

EMBARQUE EM NOSSOS NOVOS NAVIOS!

Full Page Ad - Virtuoso Life LatinoAmerica & Brasil - October/November (19-ADS-78) CB_V3_Brazil_PORT_2.indd   1 28/08/19   13:38
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Um brinde ao sul
Três maneiras de explorar a Austrália Meridional, além de bares e restaurantes para ter na sua lista

IR  Conheça as vinícolas de 

Adelaide Hills e Barossa Valley 

com o roteiro da Travel2 

pela Austrália Meridional. 

O itinerário privado de oito 

dias inclui duas noites em 

Adelaide, seguidas por mais 

duas em Barossa com degus-

tação nas vinícolas Langmeil 

e Seppeltsfield (você tem a 

chance de provar um vinho do 

Porto do seu ano de nasci-

mento), além de um almoço 

degustação harmonizado na

Hentley Farm. A viagem termina 

com três dias de observação 

da vida selvagem e atividades 

ao ar livre na Kangaroo Island. 

Saídas em várias datas até 

23 de março de 2020; a partir 

de US$ 5.899.

A Swain Destinations inicia 

sua jornada pelo sul da Aus-

trália com atividades como 

um piquenique de café da ma-

nhã com cangurus, trajetos a 

pé e de bicicleta na fazenda de 

ovelhas Flinders Ranges e três 

noites no Southern Ocean 

Lodge, na Kangaroo Island. A 

viagem privativa de 11 dias co-

meça com um passeio guiado 

a pé ao Mercado Central de 

Adelaide e oferece dois dias de 

degustação de vinhos nos vales 

de Barossa e Clare, com aco-

modações em uma vinícola-

-boutique. Saídas todos os 

dias até 31 de março de 2020; 

a partir de US$ 9.415.

Com a ShoreTrips, os passa-

geiros de cruzeiros podem 

desfrutar de excursões par-

ticulares sob medida que par-

tem de mais de 500 portos 

em todo o mundo. Saindo de 

Adelaide, passe um dia inteiro 

explorando e degustando os 

vinhos de Barossa, conheça 

um produtor de queijos ou 

uma destilaria de gim e visi-

te o Gorge Wildlife Park, onde 

é possível ver demônios-da-

-tasmânia, alimentar cangurus 

e pegar um coala no colo. Saídas 

todos os dias até 9 de agosto 

de 2020; a partir de US$ 1.585 

para quatro viajantes. 

COMER E BEBER  La Buvette, 

em Adelaide, tem uma bela 

seleção de vinhos naturais da 

Austrália Meridional, além de 

petiscos e aperitivos em esti-

lo francês. 27 Gresham Street; 

labuvettedrinkery.com.au.

Um dos primeiros bares si-

tuados em becos da cidade, 

o Clever Little Tailor atrai 

uma multidão fiel graças ao 

clima aconchegante, a cervejas 

artesanais, uma boa carta de 

whiskies e uma lista rotativa de 

vinhos locais. 19 Peel Street; 

cleverlittletailor.com.au.

Também no centro da cidade, 

o Madre serve pizzas tradicio-

nais napolitanas de sabores 

raros, feitas com água do mar 

e fermentação natural; o resul-

tado é uma massa mais leve 

e saborosa. 57 Gilbert Street; 

madre-adl.com.

A Osteria Oggi, no centro de 

Adelaide, harmoniza vinhos 

com seu cardápio diário de 

massas caseiras frescas, 

carnes defumadas e frutos 

do mar. 76 Pirie Street; 

osteriaoggi.com.au.

Aberto para almoço e jantar 

de sexta a domingo, o The 
Summertown Aristologist, 

a 30 minutos da capital, em 

Adelaide Hills, é especializado 

em um menu de produtos da 

fazenda e vinhos naturais or-

gânicos locais. 1.097 Greenhill 

Road, Summertown; thesum

mertownaristologist.com.  

McLaren Vale
 

Deque da vinícola S.C. 
Pannell com mesas de 

piquenique e uma vista 
que se estende até o 

Oceano Antártico.

PROMOÇÃO



• PARIS COMO EM CASA
Para quem procura um refúgio tranquilo, longe das principais vias da cidade, 
mas perto dos pontos turísticos mais importantes, o Esprit Saint Germain é 
perfeito. Situado no coração de Paris, na margem esquerda do Sena, esse 
hotel de estilo residencial é o ápice do estilo e do charme. Os hóspedes são 
recebidos como amigos na aconchegante sala de estar, com um coquetel e a 
lareira acesa à sua espera, e depois acomodados em um dos 28 quartos de 
design impecável. Alguns são românticos, outros sofisticados – porém, todos 
elegantes e extremamente acolhedores. Lá fora, maravilhosas boutiques e 
restaurantes aclamados estão a poucos passos, assim como museus e par-
ques, inclusive os Jardins de Luxemburgo. Nunca ostensivo, mas sempre con-
fortável e refinado, o Esprit Saint Germain dá ao visitante a sensação de estar 
em casa em Paris.

Consulte tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 20 de outubro de 2020. A experiência ex-
clusiva Virtuoso inclui três noites de hospedagem; café da manhã para duas pessoas; traslados de ida e volta para 
o aeroporto ou estação de trem; acesso ao bar do lobby, com champanhe e destilados de cortesia; wi-fi gratuito; 
e muito mais.

• SONHOS NO ADRIÁTICO 
Navegue com a Holland America Line – uma reconhecida líder em cruzeiros – 
e aprecie as vistas do Mediterrâneo e do Adriático. De Veneza a Roma, pas-
sando por tudo o que há entre elas. Entre os destaques, Croácia, Grécia, Itália 
e Malta (onde haverá um pernoite). Na Croácia, visite o centro antigo de Split, 
dentro das muralhas do Palácio de Diocleciano, uma fortaleza de 1,7 mil anos 
de idade declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Na Grécia, faça uma para-
da em Cefalônia, ilha do Mar Jônico cheia de praias encantadoras. Na Turquia, 
explore o lendário Éfeso e o Templo de Ártemis, uma das Sete Maravilhas do 
Mundo Antigo. E, na Itália, passeie pela colorida cidade de Nápoles, repleta de 
museus de alto nível e excelentes restaurantes, além de uma animada cena 
artística. Os dias no mar são igualmente atraentes, com os inúmeros encantos 
do navio Amsterdam, inspirado em Nova York. Admire sua coleção de arte de 
US$ 3 milhões, rejuvenesça no Greenhouse Spa & Salon e desfrute de música 
de câmara ao vivo no Lincoln Center Stage. 

Tarifas Virtuoso Verandah a partir de US$ 2.299 por pessoa. O Amsterdam parte de Veneza em 10 de maio de 2020. 
Sua experiência exclusiva Virtuoso inclui um jantar cortesia para duas pessoas no Canaletto e também no Pinnacle 
Grill, além de um crédito a bordo de US$ 25 por cabine e jantar adicional para duas pessoas no Canaletto.

• O CHARME DE CHARLESTON  
O requintado Zero George combina refinamento e elegância – e é a base ideal 
para explorar Charleston, na Carolina do Sul. Esse conjunto histórico de resi-
dências e cocheiras, dispostas em torno de um pátio privado e cuidadosa-
mente restauradas, abriga quartos e suítes arejados repletos de elementos 
clássicos, como pisos de pinho, carpintaria de época e móveis artesanais. 
Você pode pegar uma bicicleta oferecida pelo hotel e passar horas pedalando 
pelas ruas sombreadas. Pode fazer compras ou um passeio de carruagem e 
retornar ao hotel para um aperitivo com vinho e queijos, incluso na estadia, 
antes de jantar no aclamado Zero Restaurant + Bar, um célebre destino para 
amantes da gastronomia. É possível ainda se inscrever para uma aula na esco-
la de culinária do hotel, em uma antiga cocheira de 1804, ministrada pelo chef 
Vinson Petrillo e por chefs convidados.

Consulte tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de dezembro de 2020. As amenities 
exclusivas Virtuoso incluem crédito de US$ 100 em alimentos e bebidas por estadia ou uma aula de vinho ou 
de coquetéis para duas pessoas por estadia; café da manhã em estilo europeu para duas pessoas; upgrade de 
quarto, se disponível; early check-in e late check-out, se disponíveis; e muito mais.

PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE



VIRTUOSO LIFE56

Na minha primeira tarde em Viena, aprendi rapidamente que pular a sobremesa é uma forma de passar vergonha. Na capital 
austríaca, os doces imperam. Após minha gafe inicial, segui à risca a programação: pedi uma fatia da joia da coroa da con-

feitaria vienense, a Sacher torte (um bolo de chocolate para amantes de chocolate), no Café Sacher do Hotel Sacher Wien; 
comi um strudel de maçã vendo o movimento da rua em uma cafeteria próxima ao Palácio de Schönbrunn; e me joguei em al-
gumas merecidas panquecas de damasco no Glacis Beisl ao final de um dia de caminhada que somou mais de 15 mil passos. 
Para levar para casa um pouco da lembrança desse açúcar todo, vá ao Demel, inaugurado em 1768, e procure pelas barras 
de chocolate que são como obras de arte. Depois, dirija-se ao Café Am Hof em busca de macarons lindamente embalados. O 
Hotel Sacher Wien oferece também produtos de higiene pessoal com aroma de chocolate – para os clientes que desejarem 

levar o momento da sobremesa até as últimas consequências.  – Amy Cassell, gerente de conteúdo digital

CAINDO DE BOCA NOS BOLOS EM UM DOS LUGARES MAIS DOCES DA EUROPA

DICA: Vá ao Erich, um restaurante popular e descontraído no sétimo distrito de Viena, para o especial do almoço: “Sopa, salada e bolo” (sem brincadeira). (F
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Achados de Viena, em 
sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: um 
cartão-postal da MAK 

Design Shop; choco-
late da Demel; chá do 

Aeroporto Internacional 
de Viena; design da Demel, 

(quase) tão maravilhoso 
quanto a experiência de 

comer o chocolate; e cho-
colates do Café Am Hof.

Souvenir

VIENA



Câmara de Lobos, Madeira

NÃO É BOM PODER CONTAR COM UM 
CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO? 

A vida é curta.

As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar aquele que é 
perfeito para você no catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

Seu tempo é valioso e você merece o melhor. Obrigado por nos confiar seus sonhos 
de viagem, seja para um fim de semana, seja para um roteiro mais longo.



Apenas o melhor

O Virtuoso dá um novo sentido às viagens personalizadas. 
É por isso que os consultores Virtuoso não somente planejam 
viagens: eles as aprimoram – com créditos para uso nos hotéis, 

upgrades de quarto cortesia e toques personalizados que 
tornam cada experiência excepcional. Encontre o consultor 

de viagens perfeito para você em virtuoso.com.


