ORA POIS!
Diretamente de Portugal, Paulo Laureano faz degustação no Pague Menos
Nova Odessa, 13 de junho de 2016 – o
enólogo português Paulo Laureano,
proprietário da Paulo Laureano Vinus, está no
Brasil para participar da Expo Vinis 2016, em
São Paulo, capital, com a Adega Alentejana.
Mas antes, aproveitou o convite da Rede de
Supermercados Pague Menos para participar
de uma degustação dos produtos na loja 03,
em Americana (SP).
Na ocasião, o especialista apresentou quatro
vinhos produzidos em sua propriedade na
Europa, branco e tinto seco, das linhas
Clássico e Premium. Todos são produzidos na
região de Alentejo, em Portugal. Para
acompanhar uma deliciosa mesa de queijos,
pães e embutidos, preparada especialmente
pela nutricionista da Rede, Lara Calegari.
Paulo Laureano é apaixonado pelo que faz. Com formação em escola segmentada na Austrália, o português se
especializou em uvas que apresentam identidade da região de Alentejo. Isso porque, segundo o viticultor, nada
melhor que acreditar nas uvas portuguesas, que são de excelente qualidade.
O enólogo explicou que não há diferença entre os vinhos comercializados
em Portugal dos vinhos portugueses que são trazidos para o Brasil. E que
hoje, diferente da tradicional preferência pelo vinho tinto, é possível degustar
um vinho branco de alta qualidade, que seja marcante e elegante.
Ao ser questionado sobre os consumidores brasileiros, Laureano disse que
a cada ano o nível de exigência do paladar aumenta. “Segundo pesquisas,
o brasileiro consome 2,3 litros de vinho por ano. A quantidade não aumentou
muito nos últimos anos, porém a exigência sim, pois os hábitos vão
mudando. Isso nos obriga a ser mais exigentes também com a nossa
produção”, destacou.
Com um público de aproximadamente 60 pessoas, Laureano parabenizou a
iniciativa da Rede Pague Menos. “Com certeza é um momento especial e
importante. Tenho certeza que todas essas pessoas que estiveram aqui vão
se lembrar do que ouviram e passar para amigos, familiares, porque o vinho
é essa partilha, é história para contar”, explicou.
Ao final, para os apreciadores Laureano ainda autografou as garrafas de
vinho de sua vinícola. A sommelier Fabiane Cardoso, da Rede Pague
Menos, ganhou uma de recordação!
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