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 Bacalhau é o prato nacional de Portugal e está associado a Portugal como o vinho do porto, Fado, Fátima 

u.v.m.. 

Bacalhau e  Natal2 

À medida que o Natal se aproxima, é quase 

impossível escrever só sobre Bacalhau. Esta 

newsletter é dedicada ao Bacalhau, mas 

também ao Bolo Rei e ao vinho do Porto. 

O bacalhau é  a preparação tradicional do 

bacalhau salgado e seco, uma forma de 

bacalhau usada em Portugal e no Brasil. 

Preparações muito semelhantes são comuns 

em Espanha sob o nome de Bacalao. 

 
1 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacalhau_Lisboa.jpg Autor: Happolati 
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bacalhau und https://de.wikipedia.org/wiki/Stockfisch 
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Os pescadores portugueses adotaram por 

volta do ano 1500 a técnica de conservar 

peixes usando sal (assim como pescadores da 

Inglaterra, Bretanha e Normandia) dos 

pescadores do País Basco que haviam 

desenvolvido essa técnica. 

No final do século XIX e início do século XX, o 

Bacalhau e sua preparação tornaram-se num 

prato nacional. A tradição Bacalhau tornou-se 

o ponto de partida para uma cozinha nacional 

portuguesa com literalmente milhares de 

receitas diferentes, que ocupam um lugar de 

destaque nos livros de culinária portugueses 

desde o século XX. 

Em 2011, havia 55 academias de Bacalhau 

em todo o mundo dedicadas à preservação 

desse património culinário. Em Paris e 

Luxemburgo, é claro, também existe uma 

academia, pois aqui a população de 

portugueses é grande. 

 

 

O Bolo Rei tem uma forma redonda com um 

buraco no meio. É feito de uma massa branca 

e macia misturada com passas e decorada 

com frutas secas e cristalizadas. O tradicional 

Bolo Rei tem uma fava e um pequeno 

presente no bolo. Quem encontrar a fava terá 

pagar de o próximo Bolo Rei. Quem encontrar 

o pequeno presente deve ser abençoado com 

felicidade.

3 

O vinho do Porto é um vinho tinto, também 

branco e doce. É da região do Douro, do 

Vale do Douro Português. Contudo, o 

nome vem do Porto, onde tradicionalmente 

chegava em barcos para fazer a maturação, 

armazenamento e distribuição internacional.  

Dependendo da qualidade e do equipamento, 

ele é desenvolvido de acordo com diferentes 

processos, resultando em diferentes estilos, 

níveis de maturidade e níveis de qualidade. 

Porto Vintage é considerado o porto de mais 

alta qualidade. Numa excelente safra, pode 

 
3 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolo_Rei.jpg 

Autor: Britta Frahm 
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ser um dos vinhos mais saborosos e duráveis 

do mundo. Através de uma longa expansão e 

subsequente armazenamento de garrafas, ele 

desenvolveu um aroma e complexidade 

especiais. 

Devido à variedade de variantes de produção, 

há uma variedade de características e muitas 

oportunidades para experimentar.

4 

 

Degustação de Vinhos e Azeite 

A próxima degustação de vinhos será 

realizada a 29.11.2019. Para esta 

degustação, escolheremos 5 vinhos 

diferentes, desta vez todos os vinhos são do 

Vale do Douro. 

O vinho branco de Tranquilo Branco é 

produzido na empresa vinícola Douro Prime, 

a partir das uvas Viosinho, Gouveio e Arinto. 

É ideal como aperitivo, mas também com 

frutos do mar, peixe grelhado e bacalhau. O 

teor alcoólico é de 12,5%. 

A Casa Amarela Rosé é feito a partir das 

castas Malvasia Fina, Viosinho e Rabigato. 

Caracteriza-se por notas frutadas e um sabor 

duradouro. O teor de álcool é de 13%. 

 
4 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Portweintypen.jpg 

Autor: Tetris L 

O vinho tinto Casa Amarela Reserva é 

produzido na Quinta Casa Amarela (Douro) 

a partir das uvas Touriga Franca, Touriga 

Nacional e Tinta Roriz de videiras  com mais 

de 65 anos. Uma maturação de 12 meses em 

barricas de carvalho confere-lhe um sabor 

característico. Este certamente pertence aos 

vinhos TOP da nossa variedade. Também 

pode comprar os vinhos numa atraente 

embalagem de madeira com 3 garrafas. 

O vinho tinto Casa Amarela Selection km 

15 (tinto) é produzido a partir das castas 

Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta 

Roriz. A maturação ocorre em barricas de 

carvalho francês. É caracterizada por notas de 

frutas vermelhas e pretas, madeira, 

especiarias e framboesas. O teor de álcool é 

13,5%. 

Um vinho do Porto não pode faltar no final! 

Visitamos a Quinta do Barão de Vilar e 

provamos um Colheita 2005. Um porto 

Colheita é caracterizado pelo facto de que o 

vinho é proveniente de apenas uma colheita, 

amadurece  7 anos em barris de madeira e só 

depois é engarrafado. 
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O quê: Prova de vinho e azeite – Tranquilo 

Branco, Casa Amarela Rosé, Casa Amarela 

Reserva  Tinto, Casa Amarela Selection km 15 

Tinto,   Barão de Vilar Colheita 2005 

Onde:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

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

 

Horário de funcionamento 

Nosso horário de funcionamento normal é: 

Seg-Sex 10: 00-13: 30 e 14: 30-18: 30. 

A partir de 30.11. Estamos abertos nos 

sábados do Advento das 10:00 às 13:30 e 

das 14:30 às 18:00 (30.11, 7.12., 14.12., 

21.12.). 

No Natal, 24.12., Estamos abertos das 09:00 

às 12:00. 

 

Sugestões 

Bacalhau  especial posta 
O Bacalhau já está embalado em porções de 

1,2 kg. O peixe é salgado, pelo que deve ser 

colocado em água cerca de 2 dias antes de 

ser cozinhado para remover o sal. 

 

Bolo Rei 
O Bolo Rei  já está disponível especialmente 

para o Natal. É um típico bolo de Natal 

português decorado com frutas cristalizadas. 

 

Vinho do Porto 
O vinho do Porto é conhecido principalmente 

como vinho de sobremesa, mas também pode 

ser bebido como aperitivo. Até cocktails são 

feitos com vinho do porto. Também para 

molhos de carne, um bom porto pode refinar 

ainda mais o sabor. 

Há algo para todos os gostos com esta rica 

seleção de vinhos do porto: porto branco, 

rosé e vinhos tintos clássicos; Vinho do Porto 

Ruby, Colheita, Vintage e Tawny até 40 anos. 
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Douro Prime 
Os vinhos da Douro Prime têm origem no 

alto Douro. Os anos de experiência e 

excelente localização no Vale do Douro 

produzem excelentes vinhos: Tranquilo 

Branco, Inquieto Reserva e Inquieto 

Touriga Nacional. 

 

 

 

Proeza 
Uma dica para uma excelente relação preço-

qualidade. Os vinhos frutados também têm 

uma relação interessante com a história da 

aviação. O rótulo mostra o protótipo de uma 

aeronave desenvolvida por Bartolomeu 

Lourenço de Gusmão (século XVII / XVIII). 



 

 

Seite 6 

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 

 

 

 

Cortiça 
Os produtos de cortiça (vegan) são muito 

populares na nossa loja ... agora as canetas 

de cortiça... 

 

 

 

Facebook  

Visite-nos no Facebook ... aqui as 

informações mais recentes são 

compartilhadas: basta clicar aqui e fazer um 

"like"  

www.facebook.com/bestofportugal.at/. 

 

 

Aprenda Alemão 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 

 

 

http://www.facebook.com/bestofportugal.at/


 

 

Seite 7 

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 

 

 

      … Aqui os desejos tambem podem 

ser transmitidos pelo telemóvel …       

 

 

 


