
Gastronomia & Vinhos

O Chef Bengaló sugere…

Mil folhas de tártaro de atum e aipo

500g de atum fresco

100g de pimentos verde e vermelho

1 cebola

1 bobo de aipo

1 dl de azeite

1 dl de sumo de limão

50g de alcaparras

Ingredientes

Método de Preparação para 5 pax

2 dl de vinho do Porto

Óleo para fritar (qb)

1 ramo de salsa

Corte o atum em pedaços e pique com uma faca. Coloque numa tigela, junte a cebola picada, alcaparras pica-

GDV��XPDV�JRWDV�GH�VXPR�GH�OLP¦R���D]HLWH��H�VDO�TE�H��SRU�oP���SLPHQWD��H�VDOVD�SLFDGD��5HVHUYH�SDUD�R�WHPSHUR�
DFWXDU��'HVFDVTXH�R�DLSR�H�ODPLQH�HP�IDWLDV�PXLWR�oQDV��FRORFDQGR�R�GHSRLV�SRU�XQV�PLQXWRV�HP�¢JXD�IULD��
Numa frigideira ferva o óleo a 150º e frite o aipo laminado, sempre tendo em atenção para não queimar dema-

VLDGR��0RQWH�R�PLO�IROKDV�LQWHUFDODQGR�R�W¢UWDUR�H�IROKDV�GH�DLSR�IULWDV�

Pato Frio Antão Vaz

O Antão Vaz é uma casta que caracteristicamente é muito gastronómica, principalmente com peixe e marisco. 

(VWH�PRQRFDVWD�GD�5LEDIUHL[R�LU¢�GDU�DR�SUDWR�D�IUHVFXUD�H�D�FRPSRQHQWH�IUXWDGD��TXH�VHQGR�FDUDFWHULVWLFD�GD�
SU²SULD�FDVWD��LU¢�EDODQFHDU�D�DFLGH]�GR�DLSR�H�R�VDERU�IRUWH�GR�W¢UWDUR�GH�DWXP��8P�YLQKR�DURP¢WLFR�SDUD�XP�
prato também bastante aromatizado.

Próxima sugestão para este vinho:

Terrina de tomate fresco e seco com abacate e camarões estufados em caril
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Terrina de tomate fresco e seco com abacate 

e camarões estufados em caril

2 tomates frescos

70g de tomate seco

2 abacates

400g de camarão

1 dl de azeite

Caril (qb)

Ingredientes

Método de Preparação para 4 pax

Sal e pimenta (qb)

2 cl sumo de limão

8 folhas de manjericão

5HWLUH�D�SHOH�H�DV�JUDLQKDV�DR�WRPDWH�H�FRUWH�HP�FXERV�SHTXHQRV��)D¨D�R�PHVPR�FRP�R�DEDFDWH�MXQWDQGR�WXGR�
numa tigela e adicionando também o tomate seco bem picado. Tempere com umas gotas de sumo de limão, 

VDO��SLPHQWD�H�XP�oR�GH�D]HLWH��&RORTXH�R�SUHSDUDGR�QXP�DUR��TXH�LU¢�PROGDU�R�SUHSDUDGR��H�GHL[H�UHSRXVDU��
Numa caçarola estufe os camarões com um pouco de azeite, alho e caril. Depois de preparado, retire do lume 

e deixe esfriar. Disponha por cima da terrina de tomate e sirva com manjericão.

Pato Frio Antão Vaz

Sendo este um prato colorido e divertido exige um vinho também ele cheio de aromas e vivacidade.  É o caso 

do nosso monocasta Antão Vaz que é um excelente companheiro de comidas mais simples e frescas, como é 

o caso desta receita. O abacate (fruta tropical) juntamente com o tomate e os camarões, combinam na 

perfeição com a componente frutada do vinho, com a  sua boa acidez e a mineralidade marcada do Antão Vaz, 

tirando partido também do seu aroma a frutas tropicais.

Próxima sugestão para este vinho: 

Asa de raia vapor sobre molho de tomates frescos e manjericão 
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Asa de raia a vapor sobre molho de tomates 

frescos e manjericão 

1 Kg de raia limpa

3 dentes de alho

1 cebola

1 dl de azeite

1 ramo de manjericão

4 tomates

Ingredientes

Método de Preparação para 4 pax

1 Kg de batatas

1 dl sumo de limão

Sal e pimenta (qb)

Corte a raia em 4 pedaços de aproximadamente 220g cada. Tempere com sal, pimenta e sumo de limão. 

Descasque as batatas e corte em gomos, colocando depois tudo a cozer em vapor. Numa frigideira coloque 

XP�oR�GH�D]HLWH�H�VDOWHLH�HP�OXPH�IRUWH�R�WRPDWH�M¢�FRUWDGR�DRV�FXERV��VHP�SHOH�QHP�JUDLQKDV���-XQWH�RV�DOKRV�
SLFDGRV�H�D�FHEROD��-XQWH�WDPE©P�R�PDQMHULF¦R��XPDV�JRWDV�GH�VXPR�GH�OLP¦R�H�XP�oR�GH�D]HLWH��PH[D�R�
preparado. Coloque o molho no prato com as batatas e sirva a raia a vapor por cima.

Pato Frio Antão Vaz

Este é mais um exemplo do prato que harmoniza na perfeição com o nosso vinho 100% Antão Vaz. A raia 

sendo um peixe um pouco gordo, mas sendo esta cozinhada de uma maneira muito simples e acompanhada 

FRP�R�VXPR�GH�OLP¦R�H�R�PDQMHULF¦R�SHGLU¢�XP�YLQKR�IUHVFR�H�SHUVLVWHQWH�QD�ERFD��2�VXPR�GH�OLP¦R�LU¢�
DMXGDU�D�IRUWDOHFHU�D�FRPSRQHQWH�FLWULFD�GR�YLQKR�H�WXGR�UHVXOWDU¢�QXPD�EHOD�UHIHL¨¦R��2�YLQKR�WHU¢�GH�HVWDU�
¢�WHPSHUDWXUD�LGHDO��TXH�URQGD�RV���º.

Próxima sugestão para este vinho: Sushi
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Sushi 

O vinho perfeito para Sushi e outras comidas asiáticas


