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CASA TURQUESA, de Paraty, apresenta seu "Livrinho de Receitas"
28/06/2013 – Lançado no final de maio,
durante

as

comemorações

do

aniversário de cinco anos da Casa
Turquesa Maison D’hôtes, o ”Livrinho
de Receitas” da descolada pousada de
Paraty já é um sucesso e objeto de
desejo.

Com 75 páginas e ilustrações

do artista plástico Filipe Jardim, o livro
reúne

30

receitas

(descritas

em

português, francês e inglês), todas
especialmente

selecionadas

pela

proprietária da pousada, Tetê Etrusco,
entre elas o “bolo de nozes de mamãe”
e uma aromática salada de frutas secas.
Detalhe: cada uma das receitas é
acompanhada de comentários ou dicas
da autora, que recorre à memória
afetiva para guiar o leitor por seu
universo de aromas e sabores.

A

proximidade de Tetê com caçarolas e
assadeiras não é de hoje. “Desde pequena adorava brincar de fazer bolo. Eu ficava ao lado da Manoelina, nossa cozinheira, que
se mexia para lá e para cá dentro daquela enorme cozinha da casa dos meus pais, em São Paulo. Imagine que eu fazia um
bolinho que levava apenas um ovo. Preparava aquilo como se fosse a maior das delícias, mas, claro, estava longe de ser uma
iguaria, mas eu achava uma maravilha!”, recorda. Mas, se o assunto envereda por tortas e outros quitutes, a empresária admite
sua paixão pela culinária: “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 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
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”. Para maior comodidade dos hóspedes, o livro pode ser adquirido na boutique da pousada (a R$ 65). Também é
possível encomendar pelo site e aguardar a entrega pelos Correios.

Sobre a Casa Turquesa  Situada em um cartãopostal.

Melhor localização não poderia haver para a pousada, que fica de frente para o cais do porto e com vista para as ilhas que
flutuam entre o oceano e a Mata Atlântica. Inaugurada em 2008, a Casa Turquesa é uma síntese concreta que traduz a essência
de se vivenciar experiências singulares. A começar pelo próprio casarão, um sobrado do século 18 em turquesa e branco que,
depois de destruído por um incêndio há 30 anos, passou por uma criteriosa restauração sob a responsabilidade do renomado
arquiteto Renato Tavolaro, que recuperou o esplendor arquitetônico do período, porém agora aliado ao conforto de um luxo
totalmente despretensioso.

O cenário idílico de uma das cidades mais importantes do período colonial transformase em

possibilidade poética nesse conjunto de casarios, transformado em maison d´hôtes por Tetê. Quando chegou a Paraty, isso no
começo dos anos 90, essa paulistana  após uma estada de 12 anos no sul da França – ingressou no turismo com a aquisição de
uma escuna de passeio. Navegando nos mares, conhecendo cada peculiaridade da cidade, visitando as ilhas e organizando
passeios inusitados com os amigos, percebeu a necessidade em criar um espaço que fosse e funcionasse como um ponto de
encontro entre conforto, aconchego e bom gosto. O conceito de “sintase em casa” legitima o convite à experiência.

Em sua

infraestrutura, a Casa Turquesa conta com pátio interno, piscina com hidromassagem, bar, gazebo, jardim e ainda oferece uma
sala de leitura com computador e uma pequena lareira para os dias mais frios. Os quartos também se distinguem pelo conforto:
camas king e queen size, lençóis 100% algodão com 600 fios assinados pela renomada casa Trussardi; banheiros amplos com
produtos da Granado e, nas suítes, banheira de hidromassagem. Móveis de designers brasileiros, tecidos da Regatta e pinturas e
obras de artistas como Jacques Rey e Tiacho Baenninger integram a harmoniosa e aconchegante decoração dos espaços. Num
gesto de deferência à cultura gastronômica local, a Casa Turquesa não oferece almoço e jantar. Para quem deseja ficar no
conforto da pousada, propõe opções leves e saudáveis, como quiches, saladas e casquinhas de peixe e siri. O café da manhã é
preparado na própria cozinha da pousada e servido individualmente e sem hora para acabar. Recheado de delícias, é composto
por saborosas guloseimas, como muffins e tapiocas. Ao fim do dia, na volta dos passeios, outras surpresas brindam o paladar
dos hóspedes, como um bolo saído do forno. Durante o happy hour no bar da casa, um dry turquesa acompanhado de ceviche
de salmão é uma excelente opção para começar a noite.
Curtir

Compartilhar 6 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.
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