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Bacalhau – símbolo da cozinha portuguesa  
 

 

A Vila Natal 

Óbidos, uma pequena vila na região da  

Estremadura, conhecida sobretudo pelas suas 

muralhas, que nos permitem ter uma vista 

maravilhosa para o centro da Vila. 

As ruas estreitas enfeitadas com flores, 

convidam-nos a um passeio, mas tanbém 

formam um cenário especial para visitar as 

variadas lojas e restaurantes que lá se 

encontram.  

Em cada ano Óbidos transforma-se numa “Vila 

Natal” com muitas atrações para crianças e 

adultos. Naturalmente também a cozinha 

portuguesa está aqui em grande relevo. O 

famoso Licor de Ginja, muitas vezes servido 

em copos de chocolate também não pode 

faltar. 
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Aqui deixamos algumas das nossas 

recordações da nossa visita a Óbidos na 

época de Natal. 

 

O Pai Natal adaptou-se aos tempos modernos 

e as novas tecnologias. 

 

 

Bacalhau 

É praticamente impossivel escrever uma 

Newsletter de Natal sem mencionar o tema 

Bacalhau. O peixe é curado em sal, e seco, e 

que durante todo o ano é muito apreciado, 

nunca poderá faltar numa mesa de consoada 

de Natal Portuguesa. A preparação não é 

fácil, mas vale a pena!  Terá a recompensa de 

uma refeição deliciosa. 

O bacalhau deve ser dessalgado em água 

uns dias antes de ser confecionado. Deve ser 

colocado em água fresca (de preferência no 

figrorifico durante 2 a 3 dias). Esta água deve 

ser trocada 2 a 3 vezes por dia.  

Há mil e uma maneiras de o confecionar. As 

mais conhecidas são: „Bacalhau à Brás“, 

„Bacalhau com Natas“ ou „bacalhau á 

Lagareiro com batatas a murro“. A 

internet é uma excelente fonte de receitas de 

pratos de bacalhau. 

Também como „entrada“ temos os „Bolinhos 

de Bacalhau“ ou „Pasteis de Bacalhau” . 
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Prova de vinhos e Azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima prova de 
vinhos. Excecionalmente passamos a prova 
de vinhos para Sexta-feira - 11.12.2015. 
Desta vez oferecemos aos nossos clientes a 
degustação de 5 vinhos diferentes, assim 
como algumas especialidades portuguesas 
muito apreciadas nesta época. Muito 
merecidos após um ano tão agitado! 

Vinho Verde Pink Hill considerado como 
vinho para Verão, mas o calor das nossas 
casas aqui na Áustria permitem-nos tambem 
apreciá-lo no Inverno.   

Depois de uma viagem pelo Rio Douro 
entramos na região do Douro. Aqui vamos 
saborear dois excelentes vinhos da Douro 
Prime. O vinho branco Tranquilo e o vinho 
tinto Inquieto Reserva 2011. Estes vinhos 
já receberam alguns prémios, especialmente 
para os vinhos do ano 2011, vinhos de 
especial qualidade. 

Para fechar, um vinho do Porto nunca pode 
faltar! Temos 2 dos nossos mais apreciados 
vinhos do Porto o Pink Port e o  LBV (Late 
Bottled Vintage) da Barão de Vilar. 

 

O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho 

branco/rosé  (Vinho Verde Pink Hill/ Tranquilo),  

Vinho Tinto (Inquieto Reserva 2011),  Vinho do 

Porto (Pink Port und LBV da Barão de Vilar), 

Azeite  (azeite extra virgem- Alto-Douro) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétricos 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 11.12.2015 16:00 – 19:00 

Horário de funcionamento 

Nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

Sexta-feira , 27.11.2015, estamos 

encerrados, estamos no International 

Festival-Bazaar no Austria Center Vienna, a 

representar Portugal. Este evento é 

organizado pela organização United Nations 

Women's Guild de Vienna, e tem como 

objetivo o financiamento de projetos para 

ajuda de crianças em todo o mundo. 

No Sábado  5.12., 12.12. e 19.12.2015 

estamos abertos das  10:00 – 13:30 und 

14:30 – 18:00. 

Horário de abertura em dias especiais da 

época de Natal: 24.12. abertos das  10:00 – 

12:00, 25.12. – 28.12. fechados, 29.12. – 

30.12. abertos das 10:00 – 13:30 und 14:30 

– 18:30, 31.12. fechados 10:00 – 14:00, 1.1. 

– 6.1. fechados, a partir de  7.1. voltamos ao 

horário normal de funcionamento. 

Sugestões 

Vinho do POrto 

A época fria já começou, e um recomfortante 

cálice de vinho do Porto, acompanhado com 

um queijo com marmelada caseira, é uma 

sugestão para uma sobremesa deliciosa. 

 

Na Best of Portugal encontram os vinhos do 

Porto clássicos, (Ruby, Tawny, LBV, Reserva, 

Vintage) assim como o Rosé e os brancos.  
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Sugestão pessoal: Vinho do Porto LBV 

(Late Bottled Vintage) e Vinho do Porto 

Rosé (da Barão de Vilar).  

 

Queijo 

Das diferentes variedades de queijo, temos 

duas muito especiais: um queijo forte e duro 

de leite de vaca dos Açores, e o queijo 

cremoso de leite de ovelha – da Serra da 

Estrela. A chegar os queijos cremosos de leite 

de cabra, os queijos de Castelo Branco 

(amarelo, branco, picante….)  

 

 

 

Artigos de cortiça 

A nova coleçao  de artigos de cortiça já 

chegou! Carteiras, bolsas, porta moedas, 

chapéus e tambem guarda-chuva. 
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Conservas de Peixe e Patés 

Novas conservas de peixe e  Patés (Atum, 

Cavala, Salmão) chegaram esta semana! 

 

 

 
 

 

Cerâmica 

Desde desenhos clássicos aos mais 

modernos, também temos algumas peças 

com motivos especias de Natal!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Seite 6 

Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 1030 Wien 
E-Mail: kontakt@bestofportugal.at,  Internet: www.bestofportugal.at 

Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 10:00-13:30 und 14:30-18:30 

Filigranas de Prata 

A Filigrana tem uma antiga tradição em 

Portugal. Escolhemos em Portugal algumas 

peças para si! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolo Rei 

O tipico bolo de Natal em Portugal, com frutos 

secos e cristalizados, nós fazemos para si! 

Necessário encomendar !!! 

 

 

 

Aprenda alemão connosco 

 

a aldeia – das Dorf 

o bacalhau – der Bacalhau / der Kabeljau 

a festa – das Fest 

o natal - Weihnachten 

o pai – der Vater (pai natal = 

Weihnachtsmann) 

o peixe – der Fisch 

o queijo – der Käse 

a vila – die Stadt 

 


