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itália com swiss 

Eleita em 2009 a Melhor Cia.
Aérea da Europa, a Swiss opera
48 destinos dos quais quatro são
na Itália: Milão, Roma, Florença e
Veneza. Foi premiada pela quali-
dade dos serviços oferecidos nas
três classes. Os voos que saem do
aeroporto de São Paulo são conec-
tados no aeroporto de Zurique,
eleito o melhor aeroporto da Eu-
ropa. Além da extrema facilidade
de conexões, o aeroporto oferece 
diversos serviços aos passageiros
e muitas, muitas lojas! É o se-
gundo maior Shopping Center da
Suíça.

www.swiss.com/brasil

Vinhos Do piemonte

Juscelino mostrará os vinhedos
de Giacomo do Castello de Ga-
biano, acompanhado de aula de
cozinha e a produção de safras
locais.
Os participantes visitarão tam-
bém os vinhedos Coppo Canelli,
de Paolo Coppo e Vietti, de
Mario Cordero.
Coppo Canelli
Coppo s.r.l. Via Alba, 68 –
14.053 Canelli
Tel.: 39 0141 823146 ou
www.coppo.it

Vietti
Piazza Vittorio Veneto, 5 –
12.060 Castiglione Falletto
Tel.: 39 0173 62825 
ou www.vietti.com

As colunistas Dani Hispagnol e Tati Simões
comandam a agência Gouté - Gourmet

Travel Experience    

piemonte por 
juscelino pereira
juscelino mostrará onDe está sua inspiração para o piselli. 
chefs e proDutores Do piemonte acompanharão jantar e Viagem 
gastronômica. os Dois eVentos serão abertos para o público.

Dulcis Vitis

O Dulcis Vitis, do chef Bruno Cingo-
lani, é um aconchegante restaurante
a duas quadras da Piazza Garibaldi.
Tem os tartufos mais confiáveis da
região segundo Juscelino. Ele prepa-
rará pratos com autenticidade no 
Piselli, com o uso de suas trufas e
com o queijo de Castelmagno. 
Na temporada das trufas, receberá o
grupo de Juscelino para essa delícia.

Via Rattazzi, 7 – 12.051 – Alba 
Tel.: 39 0173 364633

piselli

O Piselli se especializa na culinária
do Piemonte. Para celebrar, em maio,
o Chef Bruno Cingolani e os produ-
tores de vinho Mario Cordero e
Paolo Coppo virão para jantar de lan-
çamento da viagem que Juscelino
acompanhará em novembro para
Alba. O cardápio oferecerá também
vinhos de Giacomo do Castello di
Gabiano, queijo de castelmagno e
trufas negras. O jantar será aberto ao
público. Dias 5 e 6 de maio.
Reservas para o jantar: 
(11) 2476 9334
Rua Padre João Manoel, 1.253
Tel.: (11) 3081 6043 ou 
www.piselli.com.br

tartufo

Uma esperada experiência. O grupo
viajante terá a oportunidade de parti-
cipar da caça à trufa, ciceroneado
pelo trifolau e seus cães amestrados.
Terão o privilégio da companhia de
Stefano Aprille, neto do maior trifo-
lau do Piemonte, Sr. Lídio Trucco,
falecido a pouco tempo com 83 anos. 
O neto que o acompanhava nas 
caçadas e pescarias contará todos os
detalhes sobre o mundo dos tartufos
e os ensinamentos do avô. 
Tartufi & Co
Via Pertinace, 12 – 12.051 – Alba
Tel.: 39 0173 364757

Gouté - Gourmet Travel Experience
www.goute.com.br 

top gourmet


