
Gastronomia & Vinhos

O Chef Bengaló sugere…

Entrecosto de leitão recheado de castanhas,
farinheira  e polenta corada

1 Kg de entrecosto de leitão

300g de castanhas

1 cebola

3 dentes de alho

1 farinheira

250g de sêmola de milho

1 L de leite

Ingredientes

Método de Preparação para 4 pax

100g de manteiga

Sal e pimenta (qb)

Ervas de Provence (qb)

Tempere o entrecosto com sal, pimenta, sumo de laranja e reserve. Coloque um pouco de cebola picada numa 

caçarola com alho e azeite e deixe alourar. Junte a farinheira e as castanhas já previamente cozidas. Misture 

os dois ingredientes até fazer uma pasta. Coloque a pasta dentro do entrecosto e leve a assar no forno a 130º. 
Coloque numa caçarola o 0,5 l  de leite  e 0,5l de água, cebola picada, 1 dente de alho, ervas de Provence e man-

teiga. Junte a sêmola de milho e leve a lume brando mexendo sempre ate cozer o milho. Coloque num 

tabuleiro e deixe esfriar. Corte a polenta em cubos regando-a depois com um pouco de azeite. Leve-a também 

ao forno a corar e sirva com grelos salteados.

Gáudio Clássico
Mais um prato de sabores fortes que é ideal quando acompanhado pelo nosso novo blend tinto, Gáudio Clás-

sico. Elaborado a partir das castas Touriga Nacional, Aragonês, Tinta Miuda e Alicante Bouschet e sujeito a 

estágio de barricas de carvalho francês, este é um vinho equilibrado, persistente e poderoso capaz de suportar 

a intensidade do prato.

Próxima sugestão para este vinho:
Naco de peito de pato em crosta de sésamo, molho de frutos vermelhos e puré de legumes.
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Naco de peito de pato em crosta de sésamo, 
molho de frutos vermelhos e puré de legumes

3 peitos de pato

Sementes de sésamo (qb)

200g de frutos vermelhos

1 Kg de batatas

1 cenoura

100g de espinafres

1 cabeça de bróculos

Sal e pimenta (qb)

Ingredientes

Método de Preparação para 4 pax

2 colheres de sopa de 

vinagre balsâmico

2 colheres de sopa de mel
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Retire a pele ao peito de pato e corte em nacos ao seu gosto. Tempere com sal pimenta e deixe corar em 

azeite bem quente. Passe depois o preparado por sementes de sésamo e reserve. Á parte, coza as batatas e 
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temperando com sal e pimenta. Numa frigideira coloque o mel e vinagre e deixe ferver. Junte os frutos 

vermelhos temperando-os com sal e pimenta. Leve o pato ao forno e sirva com o molho de frutos vermelhos 

e com o puré.

Gáudio Clássico e Gáudio Verdelho
Este prato é polivalente e contém ingredientes que poderão harmonizar com dois dos nossos vinhos. No 

caso do Gáudio Clássico, um blend de Touriga Nacional, Tinta Miuda, Alicante Bouschet e Aragonês, é o 

exemplo perfeito de vinho alentejano, elegante que denota os frutos negros em compota, as especiarias e 

a tosta. É um tinto persistente que vai conjugar na perfeição com o sabor intenso do pato. O molho de 

frutos vermelhos irá acompanhar a extravagância deste vinho e o sabor equilibrado e fresco que ele trans-

mite. No caso do Gáudio Verdelho, não sendo um vinho fácil de acompanhar com carne, acreditamos que 

harmoniza perfeitamente com a conjugação pato e frutos vermelhos, e que até poderá dar alguma frescura 

e alguma irreverência ao prato.


