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PRÓLOGO | APERITIVOS

CONTAR O DOURO | Debate Gastronómico
A que sabe a vida? Terá o mesmo sabor independentemente
de onde a vivemos? A que cheira ou sabe o Douro? Quais
são as singularidades capazes de transformar a nossa
experiência, sobretudo quando falamos de produtos que se
globalizam? E a que sabe a distância? A distância curta, claro,
aquela nos permite todas as características do produto
fresco e aposta numa sustentável relação de proximidade...
De que falamos quando falamos de revoluções? Terá a ver
com o gin, com o vinagre, com a perpétua roxa? E de
contrastes? Será a distância, que não é lonjura, que vai da
essencialidade dos legumes do Sr. Aníbal aos conceitos
através dos quais contamos aquilo que somos? De que
prazeres fazemos forças?

À conversa com Jorge Dias, da Quinta do Ventozelo, começamos por uma
versão singular do gin que se produz nas encostas do Douro, aromatizado
com o clássico zimbro, mas também com o tomilho limão ou a perpétua
roxa que pintam as paisagens da região, acompanhado das amêndoas fritas
em azeite puro e da azeitona curtida que lhe dá origem. Graça Saraiva, da
Ervas Finas, prolonga a conversa e dá-nos a provar o mesmo sabor, mas
sem álcool: infusões das mesmas ervas, ﬁníssimas, que dão o tom local à
bebida, mas cruzadas apenas com a água fresca que faz viver o Douro.
I ACTO | ENTRADA
A laranjada de Ventozelo, um alfobre que respeita toda a planta, o gomo,
mas também a folha e a ﬂor, dá o tom às intervenções de Jorge Serôdio, da
Wine and Soul, e de Francisco Ferreira, da Quinta do Vallado, dois homens
do vinho com uma mesma convicção da singularidade que o terroir e as
formas de produção imprimem à região.
II ACTO | TACHO
No tradicional tacho de alumínio, avançamos para os milhos feitos com
legumes do Sr. Aníbal e aromatizados por Ervas Finas, para o azeite da
Quinta da Costa, o pão de centeio e o pão sovado que nos chegam do Tua,
desfrutamos dos peixinhos do rio de escabeche que nos chegam do
Restaurante Calça Curta, acompanhamos com o javali de Ventozelo, as
ervilhas tortas e as ﬂores comestíveis, tudo em cama de apaixonantes
intervenções de Alfons Cornella, pensador estratégico, António Graça, da
PORVID, Manuel Carvalho, do jornal Público, e a reincidência de Graça
Saraiva.
III ACTO | TERRINCHO
Num momento quase ﬁnal desta viagem narrativa pelas gastronomias
durienses, impõem-se o queijo terrincho de meia cura da Quinta da
Veiguinha, o doce de ovos da Casa Lapão, a salada de primavera executada
ao vivo e servida pela Ervas Finas e o vinagre de vinho do Porto em
redução agridoce da Quinta do Ventozelo. O ruibarbo e os moranguinhos
darão cor e sabor às intervenções de Joaquim Moreno, arquitecto e
curador, e de Carlos Coelho, da Portugal Global.
EPÍLOGO | CALDO
Para o caminho, o tradicional caldo de cebola feito com os legumes do
Sr. Aníbal e o azeite da Quinta da Costa. Acompanhado facultativamente,
como tudo nesta lista de iguarias, do vinho dos Lavradores de Feitoria,
esse grande indutor de repostas locais a todas as questões universais...

