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O convento de Cristo  em Tomar foi fundado no século XII pelos Cavaleiros Templários. Este 

também é  o nome da famosa sobremesa "Fatias de Tomar" - Ingredientes principais 24 

gemas de ovo e 1 kg de açúcar. 

 

Páscoa e as sobremesas 

conventuais 

A Páscoa é um dos muitos grandes momentos 

festivos em que a família de todo o país se 

possível do exterior se junta. As aldeias do 

interior que geralmente estão vazias durante o 

ano, enchem-se de vida com as gentes que 

vêm do exterior, para visitar a família. A 

comida e bebida nesta celebração da família 

não podem ser negligenciadas. Especialmente 

populares são os doces de conventuais 

(Doçaria conventual), que são feitos 

predominantemente de ovos e açúcar. 
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Prova de vinhos  

18.03.2016 
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Novo vinho do Porto : Ruby 

Reserva, Porto Colheita 1990, 

2001 e 2003, 10 Anos, 20 

Anos, 30 Anos, 40 Anos 
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Portugal foi nos séculos passados um dos 

maiores produtores de ovos da Europa. A 

razão era a utilização das claras para o 

fabrico de vinho branco e também para 

engomar as roupas da nobreza. As gemas 

que não eram utilizadas serviam de alimento 

para os animais.  

Com a abundância de açúcar vindo das 

colônias nasceram as famosas sobremesas de 

Portugal. Estas surgiram pela primeira vez 

nos conventos de Portugal, com o nome 

Doçaria conventual.  

As sobremesas são muito variadas nas 

diferentes regiões do país. As mais famosas 

são o pastel de Belém (ou pastel de nata), 

papo de anjo, barriga-de-freira, fios de ovos 

ou arroz-doce. 

 

  

 

 

Prova de vinhos e azeite  

Convidamo-lo para a próxima prova de 

vinhos, numa verdadeira atmosfera 

internacional. Vamos contar com a presença 

dos produtores de vinhos da Herdade do 

Gamito e do  Raya, assim como dos produtos 

Gourmet da Casa do Vale.  

A primeira estação da nossa viagem pelos 

vinhos portugueses é a „Herdade do Gamito”, 

da zona do Crato, na parte Noroeste 

Alentejana. O vinho „Terras do Crato 2013 

Branco“ é produzido a partir das castas 

Arinto, Verdelho e Alvarinho e é ideal como 

acompanhamento de pratos de peixe e frutos 

do mar. 

A próxima estação é Castelo Branco - Beira 

interior, perto da fronteira com Espanha. Aqui 

vamos  provar o vinho tinto Raya.  

Novo vinho do Porto: Barão de Vilar 

Reserve Ruby (Produzido a partir de uvas 

selecionadas de grande qualidade, em geral, 

ficam sete anos em maturação dentro da 

madeira, sendo depois engarrafados). 

 

O quê : Prova de Vinho e Azeite  – vinho branco 

(Terras do Crato 2013),  vinho tinto (Raya), 

vinho do Porto (Barão de Vilar Ruby Reserva), 

Ateite extra vrgem , Produtos Casa do Vale 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Straßenbahnhaltestelle 1/O) 

Quando : Sexta-feira, 18.3.2016 16:00 – 19:00 
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Nesta degustaçao também teremos o prazer 

da presença do produtor da Casa do Vale – 

produtos Gourmet, que nos vai dar a provar 

os seus produtos de alta qualidade. 

Horário de funcionamento 

Horário normal de funcionamento:  

Seg- Sext das 10:00–13:30 e das  14:30–

18:30. 

No Sábado  2.4. estamos abertos das  

10:00 – 14:00. 

Quinta-feira, 17.3., estamos encerrados, 

participamos num evento. 

De quinta-feira, 24.03., até Terça-feira 

(inclusive) 29.03., estaremos encerrados. 

 

Sugestões 

Encomenda de sobremesas para a 

Páscoa 

Se está interessado para a Páscoa nas nossas  

sobremesas especiais (Pão de Ló, Papos de 

Anjo, pasteis de nata), pode fazer a 

encomenda em kontakt@bestofportugal.at. 

Pastéis de Nata 

Os Pastéis de Nata ou “Pastéis de Belém” têm 

uma massa folhada envolvente, com um 

recheio de creme de leite. Pode-se adicionar 

açucar em pó e canela. 

Temos pastéis de nata caseiros - que podem 

ser comprados frescos ou congelados. 

 

Pão de Ló 

Este bolo é muito popular durante todo o ano. 

Mas claro que na Páscoa nao podefaltar! O 

Pão de Ló tem algumas variantes (seco, 

húmido, …). Este que vamos fazer para a 

Páscoa é uma receita que tem sido usada 

desde o século 18 no norte de Portugal (tipo 

Pao de Ló Maragaride)  

 

 

mailto:kontakt@bestofportugal.at
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Papos de Anjo 

Sobremesa fantástica para acompanhar com 

um bom vinho do Porto. É um doce 

conventual, que consiste em doce de ovos 

envolvido numa folha de hóstia muito fina. 

Conservas de peixe e patés 

A gama de conservas de peixe e patês foi 

novamente alargada. Os fabricantes de 

conservas de peixe  têm vindo a apostar  

cada vez mais no design de alta qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinho do Porto 

Um dos produtos de exportação de Portugal 

mais conhecidos - o vinho do Porto. As 

diferentes variedades de vinho do Porto 

assentam básicamente no envelhecimento e 

na forma como este  é realizado1. 

 

Além dos vinhos do Porto do nosso portfolio, 

tais como Porto Branco (normal e Lágrima), 

Ruby, Fine Ruby, Rosé, Tawny, LBV (Late 

Bottled Vintage), Vintage, 10 anos e reserva, 

vamos expandir a partir da próxima semana a 

oferta de forma significativa, acrescentando 

os: 

Ruby reserva, Porto Colheita 1990, 2001 

und 2003, 10 Anos, 20 Anos, 30 Anos, 40 

Anos.

 

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Portwein 
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Aprenda Alemao connosco 

 

a barriga – der Bauch 

o bolo – der Kuchen 

o convento – der Konvent 

doce – süß 

a gema – das Eigelb 

o mosteiro – das Kloster 

o ovo – das Ei 

a páscoa – Ostern 

o peixe – der Fisch 

a primavera – der Frühling 

 

 

 

 

 


