TOP GOURMET
A colunista Dani Hispagnol
comanda a agência Gouté Gourmet Travel Experience

SOFISTICADO E ESTRELADO

GSTAAD: CIDADE DOS AMANTES DO ESQUI
CONHEÇA OS BONS ENDEREÇOS GOURMETS PARA APROVEITAR DEPOIS DAS AVENTURAS NOS ALPES

RACLETTE

GOURMET SHOP PERNET

O PREMIADO
E AUTÊNTICO CHESERY
O Chesery é um típico chalé suíço
de atmosfera familiar e confortável.
Aberto em 1962 como Hostellerie
Gouté - Gourmet Travel Experience
www.goute.com.br
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Chesery, acaba de passar por uma
reforma. Era uma antiga fromagerie,
por isso o nome Chesery que, na língua
local, tem o mesmo significado. O chef
Robert Speth assumiu o comando em

1984 e ganhou muitos prêmios,
entre eles, uma estrela Michelin. A
criatividade e o uso de ingredientes
finos na elaboração dos pratos são
alguns dos destaques.
(chesery.ch)

A loja oferece uma grande seleção de
vinhos, charutos, embutidos, queijos,
chocolates e alimentos frescos. Dos
mais variados possíveis, com mais de
6 mil itens do mundo todo. É um
ótimo lugar para compra de produtos
sofisticados.
(pernet-comestibles.ch)

O queijo raclette, que também pode
ser o nome do prato, é aquecido e
raspado para ser servido. O termo
deriva do francês racler, que significa
raspar. É muito típico na Suíça e, em
Gstaad, pode ser encontrado em
muitos restaurantes. Para os que
gostam de produtos da fazenda como
queijos, embutidos e carnes, vale
uma visita à família Von Grunigen.
(gstaad.ch). Para quem quer conhecer
a história, os tipos e como são
produzidos e usados os queijos, a
dica é visitar o Cheese Cathedral.
(molkerei-gstaad.ch)

O restaurante Prado fica dentro
do Grand Hotel Bellevue. O chef
Richard Medkhout mescla o clássico
com o contemporâneo. O ambiente
é bem sofisticado e conta com uma
estrela no guia Michelin. Para os
amantes de vinho, é possível agendar
dentro do hotel uma degustação da
bebida em sala privada ao lado da
adega com rótulos selecionados,
relaxar no lounge para apreciadores
de charuto ou fazer um jantar
particular para 16 pessoas no chalé
em pleno jardim do hotel.
(bellevue-gstaad.ch)

O LOCAL BÃREN
É um tradicional restaurante e
hotel muito frequentado por locais.
Seu espaço é simples e serve uma
cozinha típica. É uma experiência
interessante para quem gosta de
vivenciar um pouco da cultura
local. (baerengsteig.ch).
A hospedagem mais top é no Grand
Hotel Park. A decoração é moderna,
com elementos que remetem à
arquitetura local. A vista dos Alpes
é muito bonita e uma hospedagem
perfeita para esquiadores.
(grandhotelpark.ch).
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