TOP GOURMET
A colunista Dani Hispagnol e
Leandro Pereira comandam a agência
Gouté-Gourmet Travel Experience

PATAGONIAS
EM DIREÇÃO AO FIM DO MUNDO, UMA TERRA DE EXTREMOS. A PATAGÔNIA
EM SUA MANIFESTAÇÃO MÁXIMA, GASTRONÔMICA E CÊNICA

PATAGÔNIA
A Patagônia é uma região que
abrange o sul da Argentina e
do Chile. Possui, para além da
natureza exuberante e do tempo
extremo, uma história de luta do
homem para sua ocupação.
Desde os povos indígenas que
lá viviam antes da chegada dos
Gouté – Gourmet Travel Experience
goute.com.br
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colonizadores, aquecendo-se
com o fogo e se vestindo com pele
de guanacos, animal parente da
lhama e da vicunha, passando pelos
primeiros europeus a chegarem à
região, como Fernão de Magalhães,
que encontrou em seus fiordes um
acesso que ligaria dois oceanos e
mudaria nossa história, aos ingleses
que, ao começo do século, 20
viabilizaram sua ocupação final
com a organização de empresas
para exploração econômica da

região. Todos esses encontraram
na Patagônia uma terra que os
proveu de alimento.
Essa Patagônia que alimenta
está sendo hoje redescoberta e
pode, como fizeram os antigos
exploradores, ser conhecida na
exuberância de suas paisagens e
seus alimentos.

CALAFATE

CHALTÉN

O Hotel Eolo, é o endereço ideal
para o início desta aventura.
Elegancia, distinção e paz. Sua
localização em um vale esculpido no
passado por um glaciar, possibilita,
a um só do tempo, contemplar o
lago Argentino, os Andes e, bem
ao longe, quando o tempo se faz
generoso, os cumes das torres del
paine no Chile. Do hotel é possível
organizar passeios de bicicleta,
cavalgadas, navegações e visitas aos
glaciares.
Um serviço atencioso, preocupado
com cada detalhe é coroado por uma
gastronomia harmoniosa e atenta
do chefe Juan Pablo Bonaveri.
Seus pratos trazem a felicidade
e acolhimento necessários após
um dia de visita a lugares tão
exuberantes. Uma carta de vinho
mostra o melhor da argentina, de
Mendoza a Neuquen. O hotel ainda
possui um blend de ervas exclusivo
para chá feitos por Inés Berton.
No café da manhã aproveite para
se deliciar com os ovos ponches,
em diversas apresentações, feitos a
perfeição. eolo.com.ar

A norte de El Calafate fica a pequena
El Chaltén,a mais nova cidade
argentina com apenas 27 anos de
idade e pouco mais de mil habitantes
fixos. Uma região de estâncias que
criam gado e ovelha há cerca de cem
anos e destino certo para grandes
aventuras, desde montanhistas
extremos que arriscam sua vida em
montanhas como o Fitz Roy e Cerro
Torres, entre uma empanada e outra,
a admiradores da natureza, que
querem contemplar sua exuberância
do conforto de seus hotéis com
calefação. El Chaltén, com suas
poucas ruas e suas lojas que não se
repetem, é um convite para caminhar
e descobri-la, para se tomar um
copo de um bom vinho patagônico
produzido na região de Neuquén,
experimentar uma truta selvagem ou
um cordeiro.
O Hotel Águas Arriba Lodge é um
novo hotel de grande estilo em uma
região relativamente desprovida de
serviços de excelência. Com apenas
seis quartos, fica em uma das margens
do Lago del Desierto. Sua localização
remota e cênica faz da experiência
algo ainda mais especial.

PUERTO NATALES - HOTEL
SINGULAR
Puerto Boris, a 5 quilômetros
de Puerto Natales, é o epicentro
da revolução gastronômica. A li,
no Hotel Singular Patagonia, o
chef que gosta de ser chamado de
cozinheiro Hernan Basso, com
apoio total dos proprietários,
vem abrindo o caminho para
uma gastronomia de excelência
e autêntica. O Hotel, instalado
em um antigo frigorífico inglês
do início do século 20, é parte
do patrimônio histórico do
Chile. Com uma arquitetura que
harmoniza os antigos galpões
industriais à margem de um fiorde
e contemplando as montanhas
com cumes gelados, o hotel
torna a experiência da Patagônia
chilena muito mais especial. Seu
restaurante com uma equipe
muito bem afinada cria pratos de
pescados e caça com produtos
locais que por si só já justificariam
uma viagem ao fim do mundo.
Destaque ainda para o cordeiro
patagônico feito na parrilha por
um outro Hernan, um parrilheiro
que há 40 anos se dedica
unicamente a fazer esse prato e é
hoje ele uma instituição chilena.
thesingular.com
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