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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Cobertura completa de um evento
gastronômico memorável
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Carta ao leitor

O

ano de 2014 chegou fantástico.
Temperatura alta, gente bonita e
muito agito. Na Marinas Nacionais, no ritmo da estação mais
quente do ano, o Restaurant La Marina trouxe a todos os seus clientes a primeira edição
do encontro Cozinha Viva La Marina, que
apresentou o melhor da gastronomia contemporânea em três finais de semana sensacionais.
O público presente pode prestigiar o melhor
de ingredientes como cafés especiais, com a
Fazenda Ambiental Fortaleza; carnes de caça,
com a Cerrado Carnes; géleias, azeites, queijos
e vinhos com a Casa Flora Importadora; pães
artesanais, com o padeiro Joaldo Louzado; cachaças especiais, com a Casa do Engenho; vinhos, com a Mistral, além de workshops de cozinha com muita informação e comida boa.

Convidou três chefs renomados, que trouxeram em seus cardápios, criatividade e sabores inusitados. O chef Danilo Engel, com
sua cozinha do Cerrado, de carnes de caça e
o melhor da fazenda. O chef Flávio Miyamura, com ingredientes frescos e muita influência oriental, e o chef André Ahn, com
sua cozinha autoral Santista, que encantou
o público pelos sabores e o serviço feito no
salão à frente dos comensais.
O sucesso do encontro se refletiu na presença de clientes e amigos que vivenciaram
uma experiência única. O encontro Cozinha Viva La Marina celebrará a gastronomia, todo ano, nos três últimos finais de semana de janeiro. Até 2015!
Um forte abraço!
Felipe Cruz - Gerência Restaurant La Marina

Expediente
O encarte especial Cozinha Viva La Marina é uma publicação da Marinas Nacionais Comercial Ltda., distribuída
gratuitamente. A Marinas Nacionais não se responsabiliza por informações, conceitos ou opiniões emitidos em artigos assinados, bem como pelo teor dos anúncios publicitários. Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5 Caixa Postal 147
CEP 11446-002 - Guarujá - SP Fale com a redação: marketing@marinasnacionais.com.br. Impressão: Graftipo
Ltda. Fotos: Fotonativa. Tiragem: 1000 exemplares. Produção: Factum Design Gráfico. Tel.: (11) 2694-1170

Especial Cozinha Viva La Marina - 3

Introdução

Pelo prazer de comer
Chefs convidados instigaram o paladar dos
comensais com jantares temáticos harmonizados

Q

uando a humanidade dominou a
agricultura e a domesticação de
animais para sua alimentação, a
arte do prazer de comer tornou-se
um elemento mais importante
do que a própria necessidade de alimentação e sobrevivência. Extrair mais sabor dos
ingredientes, melhorar a assimilação pelo
corpo ou mesmo complementar a dieta passou a ser uma das preocupações da gastronomia, um ramo que se preocupa com o refinamento no preparo de um alimento, incluindo a apresentação e o ambiente em
que será apreciado.
Focada nos prazeres sensoriais proporcionados pela gastronomia, a equipe do restaurante La Marina, localizado na Marinas Nacionais, organizou um evento para oferecer
uma experiência única aos convivas. O en-

contro Cozinha Viva La Marina reuniu profissionais consagrados e ingredientes de qualidade a uma arquitetura que privilegia o conforto e uma paisagem deslumbrante do Canal
de Bertioga. Uma mistura diversificada capaz
de saciar os mais variados palatos.
Durante três sábados, os clientes puderam
desfrutar de degustações, provas e workshops,
recheados de muita informação nova nos espaçosos salões do restaurante. Contemplaram desde combinações gastronômicas exóticas e conhecimentos de estudiosos, até dicas
e receitas familiares, passadas em segredo,
entre gerações.
Cada um dos dias do evento foi capaz de
transformar a experiência da gustação em
uma realização para todos os sentidos, não
apenas do paladar. Acompanhe os destaques
de cada dia nas próximas páginas.
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11 de janeiro de 2014
Chef consultor da Cerrado Carnes

Danilo Engel
Entrada: foi servido Pão de >
banana verde, com emulsão de
pau d’alho, faisão defumado com
confit de jabuticaba do mato. O
prato foi devidamente harmonizado com a cerveja Paulaner
Original Munnchner Hell.
< O Carre de porco montau do
cerrado assado com molho de
goiaba e arroz negro com chips
de mandioca amarela foi o
segundo prato servido juntamente com a cerveja Paulaner
Hacker Pschorr Anno 1417.
Filé de javali flambado na >
cachaça com medalhão de
jaca verde e vinagrete de
jurubeba, harmonizado
com cerveja Paulaner
Hefe-Weissbier Naturtrüb.

Para adoçar o paladar, a
sobremesa era um Mousse de
queijo Cottage com calda de
jaca e cachaça, com o acompanhamento da cerveja
Paulaner Hefe-Weissbier
Naturtrüb.
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Dia 18 de janeiro de 2014

Flavio Miyamura

o dia 18 de janeiro, foi a vez do chef Flavio Miyamura, do Restaurante Myia,
inaugurado há um ano e meio no bairro
de Pinheiros, na capital paulista, criar o
cardápio da noite. Os pratos deliciaram o paladar
dos comensais. “A ideia foi mostrar o tipo de cozinha que fazemos no Miya, já que somos muito novos ainda e nunca tínhamos feito um evento no lito-

ral”, conta o chef que tem experiência de
11 anos na profissão.
Flavio Miyamura aprovou a ideia do
Cozinha Viva La Marina. “A iniciativa do
evento de propagar a alta gastronomia
pelo litoral é fantástica. A reação do público foi a
melhor possível. Ao final do jantar estavam todos
super contentes e satisfeitos que, no fim das contas,
é o que importa.”
No workshop realizado na mesma tarde, o chef Flávio Miyamura mostrou como preparar um Ceviche
de garoupa com manga, Vermelho com escamas crocantes e riso al salto de gengibre com coco.

Ceviche de peixe branco
com manga, harmonizado
com o vinho Pisano Torrontés Río de Los Pájaros
Reserve 2012

Espaguetti com missô negro, legumes e lombo de porco foi
combinado com Alma Negra
Pinot Noir 2010 (Tikal - Ernesto
Catena)

Costelinha de porco marinado no missô com acelga chinesa e molho de gergelim
servida com Bourgogne blanc
2010 (Joseph Drouhin)

Robalo com purê de batatas e furikake com o Pisano Torrontés Río de Los
Pájaros Reserve 2012

Parfait de maracujá com espuma doce de wasabi, harmonizado com um Moscato d’Asti
Moncalvina 2011 (Coppo).

N

Arroz negro com lula e lagostins com Alma Negra Pinot
Noir 2010 (Tikal - Ernesto
Catena)
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Dia 25 de janeiro de 2014

André Anh

N

o último dia do Cozinha Viva La Marina, o convidado foi André
Anh, desde 2011, chef do Restaurante Guaiaó, localizado em Santos. “Levei receitas frescas, simples, saborosas, que mostram bastante meu estilo de cozinha. A ideia foi mostrar que temos na região um restaurante de qualidade igual aos melhores do Brasil”, explica.
A avaliação foi muito positiva. “Percebi que as crianças presentes comeram o menu todo e isso é surpreendente para mim”, relata André. “Vi que
muitos convidados ficaram surpresos e é sempre bom causar surpresa nos
clientes.” André não poupou elogios à organização também. “O evento foi
maravilhoso, super organizado e a recepção de todos foi muito hospitaleira.
Me senti muito bem. Me diverti com a gastronomia.”

Folhado de barriga de porco,
servido com Brancott Estate
Pinot Noir 2012 Nova Zelândia Marlborough (Brancott
Valley).

Nhoque de cenoura puxado em
manteiga marrom sobre molho
frio de cenoura, iogurte, farofa
de castanha de caju e rapadura,
servido com Clos Floridene
Graves Blanc Bourdeaux, 2007
França (Bourdeaux/Graves).

Vieiras defumadas artesanalmente na cama de creme de cará,
com redução de maracujá, ao
perfume de caipirinha e raspas
de limão, com Clos Floridene
Graves Blanc Bourdeaux, 2007
França (Bourdeaux/ Graves).

Paleta de cordeiro com molho de vinho tinto, com creme de queijo e aspargos defumados no alecrim foi harmonizada com o El Bosque Casa
Blanca Carmenére, 2008
Chile (Vale de Rapel).

Areias de Santos, calda de maracujá com farofa de castanha
de caju cobertas por areias de
baunilha e sorvete de chocolate
branco, apreciada com Château Cantegril Sauternes, 2009
França (Sauternes).

O vinho Bical & Arinto
Filipa Pato, 2009 Portugal
(Beiras) foi servido com
Peixe em 6 versões de beterraba e arroz negro

Polvo no creme de lichia com
aroma de rosa foi acompanhado por Brancott Estate
Pinot Noir, 2012 Nova Zelândia Marlborough (Brancott Valley).
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Produtos gourmet

Degustações especiais
Os clientes puderam experimentar produtos nacionais e importados dos
maiores centros gastronômicos do mundo, como geleias, queijos, pães, cafés,
azeites, vinhos, cachaças, entre outros

A Casa Flora Importadora ofereceu as geleias L’épicurien, famosas mundialmente por
sua preparação cuidadosa, disponíveis nos sabore manga com pimenta, cereja com pimenta, coco com maracujá e flor de jasmim.

As cervejas Paulaner disponíveis
para degustação eram a Naturtrüb,
Original Hell e Hacker-Pschorr
Anno 1417. As cervejas são produzidas utilizando ingredientes finos,
como a cevada da Baviera, leveduras de cultivo próprio, lúpulo de
Hallertau e água pura glacial da
fonte de 240 m de profundidade.
A degustação de azeites oferecidas pela Casa Flora
Importadora teve variedade com qualidade: de origem
grega, o azeite de oliva extra virgem Mykonos, o italiano extra virgem Paesano, engarrafado imediatamente
após sua primeira prensagem e o chileno extra virgem
Deleyda, com intensidade média, com delicado toque
herbáceo e de maçã.
A Mistral Importadora trouxe
vinhos rosês: Montes Cherub
Syrah Rosé 2011 (Viña Montes) Chile – Vale de Colchagua
(Rapel), Moullin de Gassac
Classic Rosé 2011 (Mas Daumas) França – Languedoc
Roussillon e Alamos Catena
Malbec Rose Argentina - Mendoza.

O produtor e especialista em cafés, Felipe Croce, da
Fazenda Ambiental Fortaleza, de Mococa, em São
Paulo, trouxe variedades de cafés e demonstrou processos diferentes de extração da bebida.

A degustação de queijos oferecida pela Casa Flora tinha o queijo espanhol manchego Maese Miguel, produzido com leite exclusivamente
de ovelhas da raça Manchega, presentes na zona de La Mancha, em
Castilla; o espanhol de ovelha mesclado, com leite de cabra e ovelha
maturado em azeite, da marca Rocinante; e o de grana Gran Mestri,
de origem milenar, duro e com estrutura granulosa, de paladar delicado e aroma levemente frutado e doce. A Casa Flora também levou
vinhos brancos especiais para degustação: Bertani Velante Pinot Grigio 2012 Itália – Veneto, FP Bical & Arinto 2011 (Filipa Pato) Portugal
– Bairrada e Cava Don Romám Brut Espanha Sand Sadurni D’anoia.

O produtor artesanal de pães, Joaldo
Louzado, trouxe uma variedade de
pães da produção do Empório
D’France, de sua propriedade.

A Casa do Engenho possui minas de
água entre as melhores e mais perfeitas para a destilação do vinho da cana-de-açúcar e a produção de cachaça. A alta qualidade foi reconhecida
e hoje ganha também os mercados de
exportação, mostrando seu merecido
sucesso. Para degustação foram servidas a Casa do Engenho Branca Pura
Premium e Casa do Engenho Reserva.

Cozinha
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Confira os momentos
inesquecíveis
dessa experiência
gastronômica única.
Obrigado pela sua
presença e até a
próxima!

