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Proprietária do Casa Turquesa projeta livro e novo hotel
Tetê Etrusco comemora cinco anos da pousada de Paraty e anuncia projeto na Bahia

videos

na revista

conheça as vantagens de
se tornar assinante

No ano em que comemora cinco anos de abertura do hotel Casa
Turquesa, em Paraty, a proprietária Tetê Etrusco alinhava a elaboração de
um livro de receitas, com ilustrações do artista plástico Filipe Jardim, e

fazendo seu cadastro, você
ganha uma assinatura

projeta a abertura de um segundo empreendimento, desta vez na Bahia.
“Sempre gostei de cozinhar. Tive uma fase da vida que durou por muito
tempo, quando cozinhar era minha grande paixão. Em especial quando
morei na França. Hoje, apesar de ainda gostar, tenho menos tempo, mas

reserve seu espaço
publicitário

isso não me impede de sempre passar pela cozinha, degustar, dar
palpites, dicas e repassar o que aprendi. E, às vezes, eu própria ponho a
Sala de leitura com uma pequena lareira para os
dias mais frios

mão na massa. Por isso resolvi fazer este livro. Quero dividir com meus
clientes e amigos as receitas que me foram dadas por pessoas que, ao
longo dos anos, passaram pela minha vida. São receitas simples e fáceis,
mas que fazem parte do sucesso da Casa Turquesa”, afirma Tetê.

Com ocupação média de 60%  considerada alta para o destino – o Casa Turquesa ocupa um sobrado do século 18, em que
predominam as cores branco e turquesa – daí a escolha do nome. Destruída por um incêndio há 30 anos, a construção
passou por uma criteriosa restauração sob a responsabilidade do arquiteto Renato Tavolaro. Com o mesmo conceito de
maison d’hôtes, Tetê agora planeja a abertura de uma segunda unidade, desta vez na Bahia. “Uma nova Casa Turquesa está
em projeto e algumas possibilidades estão sendo estudadas. Isso, porém, só se tornará realidade se repetirmos o mesmo
conceito de Paraty”, antecipa a empresária, sem revelar mais detalhes.
Em suas instalações, compostas de pátio interno, piscina com hidromassagem, bar, gazebo, jardim, sala de leitura com
computador, lareira e apenas nove suítes, os hóspedes são recebidos como amigos, muitas vezes pela própria Tetê. Esse,
aliás, foi o propósito da abertura do hotel que ela opera sob o conceito ‘sintase em casa’, a começar pelo check in,
momento em que o hóspede é convidado a trocar seus calçados por um par de Havaianas customizadas. O café da manhã é
preparado na própria cozinha da pousada e servido individualmente e sem hora para acabar.

Compartilhe:

Pestana Bahia conclui modernização
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Nova piscina do Santa Clara Eco Resort tem revestimento de cristais de quartzo

em: painel do mercado, estilo
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