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

MONTE CARLO: SOFISTICAÇÃO CLÁSSICA E NATURAL
NO CORAÇÃO DE MÔNACO, O GRUPO MONTE CARLO SBM CELEBROU SEU 150 ANOS COM O WEEKEND
D’EXCEPTION, QUE REUNIU OS MESTRES DA HOTELARIA, GASTRONOMIA, ARTE, MÚSICA E DESIGN

RESTAURANTE ELSA E O
MARCHÉ DES SAVEURS
O”Marché des Saveurs”, o mercado
de sabores , foi uma apresentação
dos produtos selecionados pelo
chefe Paolo Sari do restaurante Elsa
do Hotel Monte-Carlo Beach, que
acaba de receber a certificação Bio
pelo Ecocert, o líder francês em certificação de conservação orgânica,
sendo o único da região da Provence
- Alpes - Côte d’Azur, com essa classificação. Os critérios são extremos,
o que reflete o sabor marcante dos
ingredientes frescos nos pratos.Tomates cultivados em terras na comuna de Saint-Jeannet, no interior
IRMÃOS CAMPANA

PIQUENIQUE DE DUCASSE

Gouté – Gourmet Travel Experience
goute.com.br
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O Chef Alain Ducasse trouxe seu
toque pessoal e surpreendente
unindo a história à arte culinária. Ele
imaginou e criou um original “Dîner
sur l’Herbe”, um tributo à obraprima de Edouard Manet, a qual foi
criada no mesmo ano em que a Société des Bains de Mer nasceu. Foi
no restaurante Louis XV, no Hôtel
de Paris, há mais de 25 anos ,que
Alain Ducasse criou uma cozinha
respeitosa ao meio ambiente, chamada de cozinha do essencial. Sua
busca pela matéria-prima perfeita revela toda a força e abundância da cozinha mediterrânea. De uma forma

festiva e elegante, foi esse frescor e
imediatismo que ele desejou transmitir aos convidados A disposição
dessa linda sala de jantar ao ar livre,
a distribuição de cestas de piquenique entre oliveiras, aroeiras, murtas
e cercas-vivas de louro, e a apresentação da Orquestra Filarmônica de
Monte-Carlo, tudo isso criou uma
impressionante cena bucólica em
uma noite de verão .

A exposição «Dangerous Luxury» foi
assinada por Fernando e Humberto
Campana, designers brasileiros
mundialmente famosos por criações

incomuns, exuberantes e reciclagem
de objetos. Os irmãos apresentaram
ao público a questão do luxo visto
como um conceito: como um objeto
popular ou cotidiano pode ser transformado em um objeto luxuoso. Este
pensamento foi interpretado com o
uso de materiais preciosos como diamantes, couro e bronze associados
com materiais naturais, como o
bambu e a palha, ilustrados através
de temas como a animalidade misturando elementos da cultura brasileira e materiais refinados da cultura
europeia . A pele, principal material
desta nova coleção, foi fornecida e
tratada pela marca romana de prêt-àporter de luxo, Fendi. Exibiram também uma coleção exclusiva de jóias
produzidas em colaboração com
Fabio Salini, um dos mais renomados joalheiros italianos.

de Nice, berinjelas, courgettes, ervas
aromáticas e morangos ... todos provenientes de uma rede de pequenos
agricultores orgânicos e locais.
Todas as carnes, aves e cordeiro são
selecionados de acordo com critérios orgânicos e especificação muito
precisa.O sorvete também é fabricado com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados, desde o
leite até a fruta.
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