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 Em todo o mundo pode encontrar estas iguarias "Pastéis de Nata". Um sucesso das exportações portuguesas. 

Desde há 10 anos que existem também na Best of Portugal, 1030 Viena. 

Pastel de Nata1 

O Pastel de Nata ou Pastel de Belém é um bolo 

de massa folhada com creme, provavelmente 

feito antes do século XVIII pelos monges do 

Mosteiro dos Jerónimos em Belém, hoje 

freguesia de Lisboa. O mosteiro foi encerrado 

em 1834 e os monges venderam a sua receita 

a uma refinaria de açúcar. Desde 1837 que os 

Pastéis de Nata são produzidos e 

comercializados pela Pastelaria Casa Pastéis de 

Belém com o nome de Pastéis de Belém. 

 

  

 
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pastel_de_Nata 
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Hoje o pastel é também nomeado 

internacionalmente como o mais conhecido 

representante das sobremesas tradicionais 

portuguesas da Doçaria Conventual.  

As tarteletes consistem em massa folhada 

recheada com um creme de gema de ovo, 

açúcar, leite e farinha. Os pastéis depois de 

assados são normalmente consumidos em 

Portugal polvilhados com canela ou açúcar em 

pó.  

Na Alemanha e no Luxemburgo, os Pastéis de 

Nata, bem como o Galão, foram introduzidos 

por emigrates portugueses. Os Pastéis de 

Nata representaram Portugal como parte da 

iniciativa cultural Café d'Europe do Instituto 

das Regiões da Europa (IRE) durante a 

Presidência Austríaca da UE em 2006. 

Uma simples pesquisa no mapa do Google 

mostra onde encontrar Pastéis de Nata. 

Mesmo na Indonésia há uma pequena loja 

que vende estas iguarias. 

 

 

 

Prova de Vinhos e Azeite 

A próxima degustação de vinhos terá lugar no 

dia 29.11.2019. Para esta prova de vinhos 

escolheremos 5 vinhos diferentes e anunciá-

los-emos na newsletter de Dezembro. 
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O quê : Degustação de Vinhos e azeite – 2 

Vinhos brancos, 2 vinhos tintos, 1 Vinho do Porto 

Onde:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Viena (Eléctrico 1/O) 

Quando: Sexta.-feira, 29.11.2019 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento é:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e das 14:30–

18:30. 

No Sábado, 02.11.2019 devido ao feriado de 

dia 01.11 e fim de semana comprido não 

abriremos. 

A partir de 30.11. e durante o Advento 

estaremos abertos das 10:00 – 13:30 e das 

14:30 – 18:00 nos dias 30.11, 7.12., 14.12., 

e 21.12.2019.   

Na véspera de Natal, 24.12., estaremos 

abertos das 09:00 – 12:00.  

As horas de abertura nos feriados no Advento 

serão publicadas na Newsletter de Dezembro. 

 

Sugestões  

Pastéis de Nata 
Esta sobremesa portuguesa provavelmente a 

mais conhecida também está disponível na 

nossa loja, feita a partir de uma receita 

familiar. 

Pastéis estão disponíveis frescos ou 

congelados. Pode aquecer em casa os pasteis 

congelados e ficam como frescos. 

 

Produtos de cortiça 
Novos produtos de cortiça acabaram de 

chegar. Bolsas, carteiras, estojos, bijuteria, 

...
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Corações e Flores perfumados 
A forma típica do coração das jóias de 

filigrana foi convertida em gesso. Este gesso 

é perfumado com óleos para dar um aroma 

especial na sua casa. 

 

Água Mineral 
Não pode ser sempre só vinho! Por pedido 

especial temos agora também água mineral 

portuguesa. 



 

 

Seite 5 

Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 1030 Wien 

E-Mail: kontakt@bestofportugal.at,  Internet: www.bestofportugal.at 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 10:00-13:30 und 14:30-18:30 

 

 

Blocos 
Uma linha sortida de blocos, ideal para 

presentes românticos! 

 

 

Aprenda português connosco 

a água – das Wasser (água mineral = 

Mineralwasser) 

a cortiça – der Kork 

doce – süß 

a farinha – das Mehl 

o ovo – das Ei 

a sobrema – die Nachspeise 

o vinho – der Wein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


