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A colunista Dani
Hispagnol e Leandro
Pereira comandam a
agência Gouté-Viagens e
Vivências Gastronômicas

De Trancoso a Corumbau,
uma mistura perfeita,
entre o agito e o
escondido
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Trancoso é um dos destinos
favoritos dos brasileiros dentro
do Brasil. O tempero baiano, os
corpos bronzeados e as casinhas
coloridas transformam o Quadrado
em um ponto de encontro de
pessoas descoladas que buscam um
descanso, sem perder o agito social.
Logo ali a 15 minutos do burburinho
está a Pousada Tatuabel, uma
linda casa, acolhedora, em um

condomínio com praia privativa, que
foi transformada em uma pousada
no último ano. A estada lembra uma
hospedagem em uma casa de amigos,
cheia de aconchego, conforto,
intimismo e atenção. No café da
manhã são oferecidas “Surpresinhas
do chef ” em miniatura como mingau
de milho, suco de abacaxi com
capim-santo e banana grelhada com
queijo ou mingau de tapioca, quiche
de queijo e suco de cenoura com
manga. Uma experiência delicada
e cheia de sutilezas. Para melhorar
ainda mais, todo alimento do hotel
vem da RPPN: Reserva, Particular,

Patrimônio, Natural Rio do Brasil,
são mais de 900 hectares de floresta
tropical incluindo também uma
pequena área de cacau de uma antiga
fazenda. Hoje em dia cultivam mais
de 40 espécies pelo método de
agricultura sintrópica, que propõe
que uma espécie plantada ajude

a outra e onde o solo seja nutrido
em conjunto. Dentro da Reserva
são realizadas atividades como
piquenique, trilhas e passeios de
caiaque.
Corumbau é o equilíbrio perfeito
para Trancoso, ainda a ser
descoberto. O trajeto de Trancoso
para Corumbau pode ser feito de
diversas formas. Leva-se uma hora
de carro em estrada de terra de
Trancoso até Caraíva passando por
fazendas de cavalo e gado, chegando
a um lado de Caraíva é feita uma
travessia rápida de barquinho,
em seguida são 14 quilômetros de
bugue até a ponta de Corumbau,
uma estrada de terra rodeada de Pau
Brasil que passa pela Comunidade
de Barra Velha Índios Pataxós, uma
comunidade que ainda preserva
algumas tradições indígenas; o
restante do caminho é pela praia,
mais um barquinho faz uma travessia
no encontro do Rio Corumbau com
a praia, na ponta do Corumbau. O
transfer percorre mais 2 quilômetros
de carro até o hotel. O trajeto é
um pouco longo, mas vale a pena
pela beleza. Outra opção seria
helicóptero, lancha ou ir direto de
carro pela estrada que dura três
horas e meia passando pelo famoso
Monte Pascoal avistado por Pedro
Álvares Cabral. O destino garante

assim o máximo de exclusividade.
A Fazenda São Francisco do
Corumbau tem praticamente a praia
particular junto a uma pequena
vila de locais e índios, um paraíso
que vem sendo descoberto. Todos
os dias a lua nasce no oceano e
se ergue conforme a noite cai.
Chuvas passageiras refrescam os
dias quentes. O quintal é repleto
de coqueiros, a horta orgânica
abastece a cozinha do hotel de onde
saem pães caseiros fresquinhos e
quentinhos durante o café da manhã
junto com deliciosos bolinhos
de tapioca com coco e canela,
e também de banana. O menu
muda todos os dias e a escolha é
feita antecipadamente junto com
o horário, assim é só chegar que
seu prato estará te esperando.
O chef Teco é local da região, e
estudou em diversos lugares para
aprimorar sua culinária. No início de
setembro, lançou um novo cardápio
vegetariano com algumas receitas
sem glúten. Corumbau é um destino
afastado e absolutamente perfeito
para sair do cotidiano e esquecer da
rotina, desfrutar da natureza e se
aproximar do que é vivo e natural.
Um paraíso escondido cheio de
belezas e regado de água de coco.
Infos e reservas: goute@goute.com.br
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