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a arte do hygge
Existe um termo em dinamarquês que tem muito a ver com 
o estilo de vida desse povo nórdico, sempre eleito entre os 
mais felizes do mundo: hygge. Assim como a nossa “sauda-
de”, a palavra não tem tradução literal em outros idiomas, 
mas, resumindo, quer dizer algo como aconchego em por-
tuguês, coziness em inglês. 

Melhor definir usando situações que aquecem o coração: 
hygge é aquela sensação gostosa de tomar um chocolate 
quente na frente da lareira, de ler um livro usando meias 
de lã enquanto chove lá fora, de ficar embaixo das cober-
tas com quem a gente ama vendo Netflix, de tomar banho 
de banheira à luz de velas. Hygge, penso eu, tem muito a ver 
com a personalidade e o estilo do Wood Hotel, onde a ma-
deira, os tecidos naturais, a poderosa lareira no lounge, a 
comida fresca e os drinques revigorantes ajudam a criar um 
clima de aconchego total.   

Com uma curadoria de assuntos totalmente alinhados 
com o lifestyle do hotel, ficamos surpreendidos ao ver como 
a primeira edição da Wood Magazine foi bem recebida entre 
os nossos hóspedes. Assim nos demos conta de que, apesar 
de toda a tecnologia que existe para facilitar a vida, ler con-
teúdo de qualidade em papel impresso, com formato e chei-
ro, ainda é a forma de expressão que mais tem a ver com o 

tal hygge. E aderir ao hygge, já diriam os dina-
marqueses, é um grande passo rumo à felici-
dade. Justamente o que queremos que você, 
hóspede e leitor, sinta ao passar pelas próxi-
mas páginas e ao entrar no nosso Wood Hotel. 

Boa leitura,

R a fa e l  P e c c i n
diretor de marketing do grupo Casa da Montanha
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Pets no Petit
Agora não há mais restrições de tamanho 

para os hóspedes animais do hotel Petit Casa 
da Montanha, em Gramado. Cães de todos os 
portes, além de gatos, podem curtir o melhor 

da Serra Gaúcha junto com toda a família. 
E eles recebem todos os mimos a que têm 

direito: são fornecidos caminha e comedouro 
no mesmo estilo de decoração do quarto, além 
de petiscos, carrinho de passeio e saco plástico 
para as necessidades. Ah, e a plaquinha de Não 

Perturbe vem personalizada com o nome do pet! 
petitcasadamontanha.com.br

Berlim em festa
De 4 a 10 de novembro, a capital alemã celebra os 30 anos 
da queda do Muro com um festival de eventos. Instalações de 
imagens e sons, exposições a céu aberto, recitais, palestras 
e filmes tomarão conta de lugares como a Alexanderplatz, 
o Portão de Brandemburgo e a East Side Gallery. O grande 
destaque será um festival de música em 9 de novembro, com 
vários palcos espalhados pela cidade para shows de rock a 
jazz, de música clássica a hip hop. 

Brasil estrelado 
Três novos restaurantes 
brasileiros foram premiados 
no Guia Michelin 2019. Entram 
para a lista de uma estrela o 
paulistano Evvai e os cariocas 
Oteque e Cipriani – este último 
fica dentro do Copacabana 
Palace, que já tem uma 
estrela com o pan-asiático 
Mee. Mantendo suas duas 
estrelas da edição passada, 
estão os paulistanos D.O.M., 
de Alex Atala, e o Tuju, de Ivan 
Ralston, além do carioca Oro, 
de Felipe Bronze. Na categoria 
Bib Gourmand, que atesta 
boa relação entre qualidade 
e preço, estão o Arturito, de 
Paola Carosella, o Le Bife, 
de Erick Jacquin, A Casa do 
Porco, de Jefferson Rueda, e o 
Mocotó, de Rodrigo Oliveira. 

drops
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AromAtizAdor de Ambientes Wood
O cheirinho que já virou marca 

registrada nos ambientes do Wood Hotel 
é à base de canela, maçã e madeira. 

R$ 165, à venda no Wood Hotel 

bAnco FendA, sAccAro
Ideal para ambientes 
externos, a peça de 
Guilherme Wentz preserva 
as formas e texturas da 
madeira de eucalipto, 
com um corte que sugere 
a intervenção humana 
na natureza. R$ 2.947 
saccaro.com.br

mesA rAiz, mãos do mundo
A peça central do nosso lounge é 
feita de madeira teca originária da 
Indonésia, medindo 80 x 80 cm. 
R$ 3.790. maosdomundo.com.br

cerâmicAs studio AlmA
A comida do Wood Lounge Bar e Restaurante 

ganha ainda mais graça servida nas peças 
artesanais feitas pelo ateliê de Porto Alegre. 

Bowl Gabriela R$ 92 | Prato Giulia 
médio R$ 94 | Prato Giulia grande R$ 140 

instagram.com/alma.objetos.ceramicos

uM TOquE DA 
PERSONALIDADE 

WOOD NA SuA CASA

curadoria

tábuA Pinhão, de dAniel cAstelli
Feita de forma artesanal, esta série limitada 
e numerada de tábuas de araucária é uma 
exclusividade do Wood Hotel. O formato é 
inspirado no pinhão, fruto típico da nossa 
região, principalmente no outono. 
R$ 180, à venda no Wood Hotel 
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Desperte sua memória afetiva com o 
sabor único do chocolate caramelisè.

Horário de visitação gratuita à fábrica:
De segunda a sexta das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00.

Loja e Fábrica Prawer: 
Av. das Hortênsias • 4100 • Estrada Gramado/Canela • Gramado • RS.
Contatos: (54) 3286 1580 • chocolate@prawer.com.br. 

Lojas em Gramado (RS), Porto Alegre (RS), 
Santa Maria (RS) e Sorriso (MT).

@prawerchocolates

@prawerchocolates

www.prawer.com.br



9

Chocolate, uma expressão de arte
Momentos preciosos também podem ser singelos e se forem autênticos ficarão eternizados na memória. Provar 
um chocolate de qualidade pode nos proporcionar essa experiência sensorial e afetiva. Há mais de 4 décadas 
essa é a fonte de inspiração da Prawer Chocolates. Em 1975 o empresário Jayme Prawer viajou a Bariloche e 
descobriu que a sua similaridade com Gramado, até no clima, revelava um enorme potencial de criar no Brasil 
a primeira fábrica de chocolate artesanal. A imersão em terras argentinas serviu para que todo o conhecimento 
sobre a produção de chocolate fosse assimilada. De volta a Gramado, abriu as portas daquela que se tornaria a 
primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil, produzindo barras e ramas ao estilo de Bariloche. 

Ser único. Surpreender Sempre
A autenticidade e a inovação sempre foram uma assinatura da Prawer Chocolates. Pesquisas constantes no 
exterior, em especial nos países de grande expressão em chocolate artesanal como França, Bélgica e Suíça, 
permitem à Prawer criar de forma genuína o seu próprio chocolate, tendo as melhores referências do mundo 
como inspiração. O processo artesanal faz com que cada peça tenha uma história, fruto do olhar dedicado de 
quem sabe o valor de produzir com amor.

uma joia chamada carameliSè
Uma das criações mais recentes é o chocolate Caramelisè Prawer. Uma delicada massa dourada que perfuma 
e dá sabor, assim podemos definir essa delícia. O sabor lembra a infância, a calda do pudim, o leite condensado 
fervido, a ambrosia. São notas que vêm ao paladar e fazem despertar nossa memória afetiva trazendo 
as melhores recordações, por isso causam uma incrível sensação de bem-estar ao serem degustadas. O 
Caramelisè Prawer tem uma cremosidade intensa, derrete lenta e consistentemente na boca, proporcionando 
uma experiência sensorial marcante e muito saborosa.

Prawer Chocolates
Avenida das Hortênsias, 4.100 |(54) 3286.1580 |Fábrica e Lojas – Gramado/RS
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casas em nicklaus north golf course
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viagem

Cidade canadense que inspirou a arquitetura do Wood Hotel 
é destino badalado para esquiar e curtir o inverno – mas 

também é prato cheio para amantes da natureza no verão

WHiSTLeR
Em meio às montanhas de



12 w o o d  m a g a z i n e

viagem

Wedgemount lake
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Ares inspirados nas vilas alpinas da Europa 
sopram pelas ruas de Gramado, trazendo 
influências da Alemanha e da Suíça sobre-
tudo para a arquitetura da Serra Gaúcha. 

Mas, em uma tranquila rua que corta a badalada 
Avenida Borges de Medeiros, a fachada em madeira 
verde se destaca: é o Wood Hotel, que, preservando 
o padrão estético característico de Gramado, foi bus-
car referências também no Canadá para compor sua 
identidade visual. Mais precisamente na cidade de 
Whistler, onde o engenheiro civil Ricardo Peccin, res-
ponsável pelo projeto do Wood Hotel, notou o uso de 
madeira em cores vivas, com tons mais lavados, pa-
ra contrastar com o branco da neve. E foi assim que o 
verde ganhou protagonismo na entrada do mais novo 
empreendimento do Grupo Casa da Montanha. 

A duas horas ao norte de Vancouver, a cidade de 
Whistler é considerada um dos melhores lugares para 
esquiar na América do Norte, continuamente premia-
da por suas pistas, seus hotéis, restaurantes e até pe-
los campos de golfe. Ela se tornou mundialmente co-
nhecida como uma das sedes dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de Inverno de 2010. Radical, esportiva 
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viagem

e ao mesmo tempo muito charmosa, a 
estação se cerca ainda das comodida-
des de um centro urbano, com vida no-
turna, programação agitada de après-
-ski, lojas, spas, museus e festivais à 
disposição de seus visitantes.

Ao todo são 32 km2 de pistas, di-
vididas em categorias iniciante, in-
termediária e avançada. Além da 
prática convencional de esqui e snow- 
boarding, também oferece ótimas 
condições para as modalidades de 
downhill (descida em alta velocida-
de) e heli-skiing (esqui em lugares só 

a arquitetura 

de Whistler, que 

adiciona cor à 

madeira, inspirou a 

fachada do Wood Hotel

trilha em callaghan Valley

centrinho de Whistler
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e aluguel de equipamento, além de 
orientação especial e gratuita pa-
ra esquiadores intermediários e 
avançados. Há ainda um serviço 
chamado Fresh Tracks, no qual os 
madrugadores podem pular da ca-
ma cedo e chegar antes até as pis-
tas. E, claro, há diversas opções de 

1 .  Vista da gôndola Peak2Peak   |    2.  Whistler BlackcomB resort

Whistler mountain Bike Park

acessados por helicóptero), bem como trenós puxados por 
cães, snowmobile (motos de neve), esqui noturno e pati-
nação no gelo. Tudo isso é dividido entre duas montanhas:  
Whistler e Blackcomb. O lift mais alto, em Blackcomb, es-
tá a 2.240 metros de altitude – e toda a região é acessada 
ainda por mais de 20 lifts. 

Bem servida em todos os aspectos, Whistler também 
oferece escolinha de esqui e snowboard para iniciantes 

Fo
to

s:
 V

o
lo

d
ym

yr
 K

yr
yl

yu
k/

 S
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m
 e

 D
e

st
in

at
io

n
 C

an
ad

a

1 2



16 w o o d  m a g a z i n e

viagem

hospedagem do tipo ski in/ski out, 
para sair do hotel já equipado e 
pronto para desbravar a neve.

Os preços para ingressar nas pis-
tas variam de mês para mês de acor-
do com a temporada, que costuma ir 
de novembro a maio. A compra anteci-
pada dos ingressos, o chamado Early  
Bird, começa a partir de agosto, ga-
rantindo passes com preços especiais.

Mais que esqui
Para além das pistas, os visitantes 

podem explorar as chamadas Ice Ca-
ves, campos congelados aonde se chega 
apenas de helicóptero. Com o acompa-
nhamento de um guia, veem-se labi-
rintos de gelo, esculturas e salões na-
turais. A experiência conta com almoço 
incluso, organizado ainda nos icefields. 

E é bom lembrar que nem só de 
inverno vive a região. No verão fazem 

sucesso atividades ao ar livre, co-
mo trilhas, tirolesas, rafting, bungee 
jump, caiaque, stand up paddle, esca-
lada, bugue, bobsled e vôlei de areia 
às margens do lago (onde dá até para 
nadar!). Ganham destaque especial 
as trilhas de mountain bike – há, in-
clusive, um Bike Park com trajetos de 
todo tipo de intensidade. 

A novidade fica por conta da Clou-
draker Skybridge, uma ponte suspen-
sa de 130 metros de extensão, que 
conecta dois picos a mais de 2 mil 
metros de altitude. Ela desemboca 
na Raven’s Eye Cliff Walk, platafor-
ma com vista panorâmica das monta-
nhas. E ainda há uma série de even-
tos ao longo do ano: de festivais de 
cinema até o Whistler Pride and Ski 
Festival, um período de encontro pa-
ra o público LGBT que acontece todo 
mês de janeiro. Whistler, afinal, é um 
encanto o ano inteiro.

lago gariBaldi
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O N D E  D O R M I R

Summit Lodge
Misturando a arquitetura alpina 
com design jovem e moderno, este 
hotel-butique localizado no centro 
de Whistler tem 81 acomodações 
com minicozinha. Como cortesia aos 
hóspedes, oferece café, comidinhas 
e bebidas, além de empréstimo de 
bicicleta. Conta com sauna, piscina, 
spa e restaurantes de tapas e sushi. 
summitlodge.com

Adara Hotel
Na área exclusiva para pedestres no 
centro de Whistler, este hotel-butique 
tem 41 quartos e suítes com decoração 
exclusiva. O projeto moderno combina 
peças de cores vibrantes com móveis 
de design e revestimentos de texturas 
inovadoras. Tem piscina aquecida e 
hidromassagem ao ar livre, além de um 
restaurante anexo. adarahotel.com

O N D E  C O M E R

 
Alta Bistro
A comida francesa ganha toques locais neste restaurante 
que trabalha apenas com pequenos produtores da região. 
Bebidas artesanais complementam o cardápio. altabistro.com

Aura
Dentro do hotel Nita Lake Lodge, à beira de um lago, o chef 
James Olberg mistura gastronomia tradicional francesa com 
ingredientes da costa oeste do Canadá. A cozinha aberta 
permite ver toda a magia acontecendo. nitalakelodge.com

Il Caminetto
Em estilo contemporâneo, o chef James Walt, entre os mais 
famosos do Canadá, aposta em ingredientes frescos e locais 
para dar toques artesanais ao menu de influência italiana. 
ilcaminetto.ca

Araxi
Mais uma casa do chef James Walt, está entre as favoritas dos 
locais. Foi pioneira no estilo farm-to-table, com menus sazonais 
feitos em parceria com produtores locais. Tem farta seleção de 
frutos do mar frescos, incluindo oyster bar. araxi.com

The Green Moustache
Com menu 100% orgânico e vegetariano, oferece opções 
saudáveis para o café da manhã e refeições leves, como 
wraps, saladas e sopas. greenmoustache.com

cloudraker skyBridge
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gourmet

Não existe comida boa sem ingredientes bons. E ali-
mento bom é também limpo e justo. É o que defende o 
chef Rodrigo Bellora, responsável pelo menu do Wood 
Lounge Bar & Restaurante. Na chamada “cozinha de 

natureza”, ele preza por ingredientes orgânicos e locais, produzi-
dos preferencialmente em pequenas propriedades a no máximo 
50 quilômetros de distância de Gramado. Assim, os protagonistas 
dos pratos são tão regionais quanto o pinhão, a aroeira (pimenta-
-rosa), o butiá, o queijo colônia, o mate. 

Alguns produtos vêm da hortinha nos fundos do Wood Hotel, 
como frutas, temperos e algumas pancs (plantas alimentícias não 
convencionais). Para os demais itens, o chef recruta parceiros lo-
cais. A seguir, conheça a origem, as pessoas e as histórias de vida 
por trás daquilo que você come às mesas do Wood Hotel. 

Ao lado do chef Rodrigo Bellora, os produtores de 
Gramado e região ajudam a formar a essência e a 
personalidade do Wood Lounge Bar & Restaurante

nOSSA 
COMIDA

De oNDe Vem A
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“o cogumelo não precisa 
de muita coisa. É um 
alimento simples. e o 
simples é belo.”
Marisa rossato
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1 .  Chef rodrigo Bellora 
Confere Cultivo 
de CoguMelos no sítio 
de dona Marisa
2. Cultivo de 
CoguMelos shiMeji
3. pintxo Mata de arauCárias
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OS COGUMELOS 
DA DONA MARISA

Ninguém falava muito sobre cogume-
los há 33 anos, quando Marisa Ros-
sato e o irmão resolveram embarcar 
nessa jornada. Natural de Carazinho, 
no interior do Rio Grande do Sul, Ma-
risa queria dar um rumo verdadeiro 
para sua vida, algo que a permitisse 
mexer com a terra. A escolha de Gra-
mado se deu pela proximidade com 
Porto Alegre e pela cena gastronômi-
ca que, apesar de pequena, já naque-
la época dava pistas de seu potencial. 
Com ajuda da família, os irmãos com-
praram o sítio que ocupam até hoje e 
deram início à produção de cogume-
los em conserva – que era, então, a 
forma mais comum de consumo. A 
qualidade do produto caiu no boca a 
boca e o pessoal vinha bater na por-
ta do tal “Sítio dos Cogumelos” pa-
ra comprar. Mas a competição com 
preços muito inferiores (e qualida-
de idem) de cogumelos estrangeiros 

tornou o negócio insustentável e dona 
Marisa abandonou o cultivo por um 
ano. A crença na qualidade de seus 
cogumelos e o carinho pelo trabalho, 
porém, incentivaram-na a retomar o 
negócio, desta vez com foco no co-
gumelo fresco. “O primeiro cogume-
lo in natura nesta cidade fomos nós 
que colocamos. Fui de porta em por-
ta, vários restaurantes que abriam vi-
nham ver se tínhamos estrutura para 
manter o abastecimento.” Cultivan-
do algumas variedades, como paris, 
shimeji e shitake, ela faz a colheita 
pela manhã e entrega pessoalmen-
te a seus clientes. Entre eles, está o 
Wood Hotel, que, para Dona Marisa, 
virou um parceiro na tarefa de mos-
trar às pessoas que a alimentação 
natural é o caminho para a vida lon-
ga. Hoje com 70 anos, ela nunca fi-
ca doente e acredita que isso se deve 
à sua boa alimentação. “O cogumelo 
não precisa de muita coisa. É um ali-
mento simples. E o simples é belo.”, 

explica. E assim seus 
cogumelos trazem be-
leza a pratos como o  
Pintxo Mata de Arau-
cárias nas mesas do 
Wood Hotel. 
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AS GALINhAS fELIzES DO ELIÉzER

“Nosso objetivo nunca foi o ovo e sim a galinha. O ovo é uma gostosa e belíssima consequência de to-
da a nossa preocupação e nosso carinho com o bem-estar das aves.” Assim Eliézer Nascimento de Li-
ma, 30, define seu trabalho à frente da Gramado Ovos Dourados. Formado em administração de em-
presas e técnico em zootecnia, ele se interessou pelo mundo da avicultura durante um estágio na área 
de genética, em que acabou trabalhando por dez anos e aprendendo sobre o comportamento e as ne-
cessidades das aves. Assim nasceu, pouco a pouco, a ideia de criar uma propriedade sustentável, com 
ambiente propício para as galinhas desempenharem todo o seu potencial. Aqui, nas terras de Eliézer,  
elas vivem soltas, cacarejam, correm, tomam banho de sol, ciscam, procuram insetos para comer, 
escolhem capim, enfim... são galinhas! Para Eliézer, a comida fresca, local e natural faz bem pa-
ra quem produz, para quem cozinha e principalmente para quem consome. “A cozinha de natureza 

“o ovo é uma 
gostosa e belíssima 

consequência de toda 
a nossa preocupação 

e nosso carinho com o 
bem-estar das aves.”

eliézer nasCiMento de liMa
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1 .  eliézer e os ovos de suas galinhas felizes
2. ovo Mollet CoM panCetta e BrioChe

linguiça defuMada CoM vinagrete Crioulo e ovo
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valoriza a comunidade dos pequenos 
produtores, proporciona maior quali-
dade de vida, agrega valor à socieda-
de e gera crescimento para a região”, 
analisa. “Quando não olhamos para o 
nosso meio ambiente e não pensamos 
nos nossos impactos, não estamos 
produzindo, estamos explorando.” Na 
cozinha do Wood Hotel, os frutos de 
suas 500 “galinhas felizes” se trans-
formam em delícias como o ovo mollet 
com brioche e pancetta. Eliézer tem as 
palavras certas para definir sua parce-
ria com o chef Rodrigo Bellora: “Jun-
tou a fome com a vontade de comer”. 
Literalmente.

AS PANCS DA VERDE VERSO
Entregar alimentos limpos e locais 
para as pessoas, por um preço justo, 
é o mote que une desde 2015 o minei-
ro Danilo Dupin, 33, e o gaúcho Renan 
Strassburger, 32. Na busca por uma 
vida mais saudável, eles começaram 
uma pequena plantação sem uso de 
agrotóxicos e fertilizantes industriais 
em Canela, contando com o apoio de 
agricultores da região para apren-
der tudo do zero. Assim conheceram 
também as pancs – plantas alimentí-
cias não convencionais – e aquilo que 
antes era “mato” passou a ser comi-
da. Inicialmente, visavam apenas ao 
consumo próprio, mas a produção 
aumentou e o boca a boca fez cres-
cer o interesse das pessoas. Nascia 
assim a Verde Verso, montando e en-
tregando cestas semanais de orgâni-
cos na casa dos clientes. Conforme 
o negócio expandia, a dupla passou 
a oferecer também produtos de ou-
tros agricultores com certificação or-
gânica, como Carlos Frozi e a esposa 
Sida. Quando o Wood Hotel chegou a 
Gramado com seu conceito único de 
valorizar os alimentos sazonais lo-
cais, o chef Rodrigo Bellora se inte-
ressou pelas pancs da Verde Verso:  
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“A experiência de poder preparar 
uma refeição com o alimento que 

você ajudou a cultivar é mágica.”
danilo dupin

1. danilo e renan CuidaM pessoalMente das plantações da verde verso 
2. talhariM artesanal   |    3.  salada de panCs

língua de vaca, urtigão, bertalha, capuchinha, palma, rama de batata-doce, mitzuba, serralha... Hoje 
elas podem ser encontradas em saladas servidas no restaurante. Danilo e Renan defendem que quan-
to mais perto ocorrer a produção, menor será o transporte e, consequentemente, haverá menos po-
luição. Para eles, produzir alimentos é uma missão de vida, algo que vem do coração. “A experiência 
de poder preparar uma refeição com o alimento que você ajudou a cultivar é mágica”, define Danilo.
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conversa

TrusT The
Bartender

Proprietário do restaurante Toro, 
o barman e empresário Gustavo 
Wiesel assina a carta de drinques 
do Wood Lounge Bar & Restaurante, 
misturando criações autorais com 
o conceito de global + local
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Gustavo Wiesel quer que você se divirta. O mundo da coquete-
laria, para o barman nascido e criado na Serra Gaúcha, não 
tem que ser complicado. Tem que ser o que você quiser be-
ber. Essa é a motivação e a diretriz de sua carreira há mais 

de 20 anos, que inclui passagens pelo exterior. E essa é a força que 
ele destila na carta de drinques do Wood Lounge Bar & Restaurante, 
que, sob sua assinatura, mistura coquetéis clássicos e autorais, sem-
pre com toques locais de Gramado e região. Também empresário, Gus-
tavo ganhou destaque na cena gastronômica da cidade com a abertu-
ra de seu restaurante Toro, especializado em carnes e hambúrgueres 
na brasa. Lá, é claro que os drinques também viram protagonistas nas 
disputadas mesas. De quebra, ele é diretor regional da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e ministra cursos gratuitos 
ao público com o intuito de desmistificar o mundo dos drinques. Bem, 
e qual é, então, o segredo por trás de um bom coquetel? “Trust the  
bartender”, responde Wiesel, replicando a frase estampada no bar do Toro.
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Como foi sua trajetória no mundo  
da coquetelaria?
Eu estudei gastronomia aqui na Ser-
ra Gaúcha nos anos 1990 e comecei 
a trabalhar com bar muito cedo, em 
1997, numa balada sazonal que se 
chamava Ibiza Club. Fui contratado 
para implantar a parte de coquetela-
ria e controle de bar. Foi assim que caí 
nesse mundo e me apaixonei. Viajei o 
mundo, morei nos Estados Unidos e 
Europa, tive um bar na Praia da Pipa 
chamado Babilônia. Até que por vol-
ta de 2001, fui contratado pelo resort 
Club Med para fazer a implantação 
em Trancoso, na Bahia, por oito me-
ses. Depois fui para São Paulo e fiquei 
13 anos trabalhando com eventos em 
uma agência. Então eu quis voltar 

para a coquetelaria e abri um truck  
bar ainda em São Paulo, o Baron. Há 
três anos, em busca de segurança e 
qualidade de vida, decidi voltar para 
a Serra Gaúcha. Resolvi montar um 
restaurante e retomei um projeto que 
eu tinha pensado ainda antes do truck  
bar, com foco em carnes e burgers na 
brasa. Assim nasceu o Toro.

Fale sobre a parceria com o Wood 
Hotel e o impacto gerado no  
seu trabalho.
Sou amigo da família Peccin desde os 
anos 1990, porque eles frequentavam 
os bares onde trabalhei aqui na Serra 
Gaúcha. Daí veio a ideia do Wood Ho-
tel e fui convidado para fazer a carta 
do bar e sua implantação. Participei 

1 .  restaurante toro
2. Wood InfusIon

1 2
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desde os desenhos da planta e tive a 
felicidade de trabalhar junto com o 
chef Rodrigo Bellora, que virou um 
grande amigo e me agregou mui-
to. Ele me abriu o olho para a ques-
tão do pequeno produtor, dos ingre-
dientes orgânicos e naturais. Assim 
minha proposta passou a ser puxar a 
coquetelaria para a nossa terra e tra-
duzir no que o Bellora faz na cozinha.

Que conceitos você utilizou no proces-
so de criação da carta de drinques do 
Wood Hotel?
A ideia é ter as melhores bebidas 
destiladas do mundo, mas com pou-
co espaço isso vira um desafio. Então 
fiz uma seleção dos bourbons, sco-
tchs, vodcas e gins de alta qualida-
de que mais estão na moda. Prepa-
rei a carta com base no conceito de 
glocal, ou seja, combinando grandes 
marcas mundiais com toque local – 
frutas, especiarias e algumas carac-
terísticas da nossa região. Desenvolvi 

Signature 
cocktail

Gustavo eleGe 
o terroir 

como marca 
reGistrada do 

Wood lounGe Bar 
& restaurante. 
a receita leva 

uísque BourBon, 
Jerez, vermute 

tinto e calda de 
limão-BerGamota. 

“É um drinque 
com presença e 
personalidade 
forte”,  explica.

uma série de drinques internacionais 
clássicos e outros autorais, criados 
exclusivamente para o Wood dentro 
desse conceito glocal. Por exemplo: 
desconstruí um old fashioned clás-
sico e coloquei bergamota, peguei 
vinho português e uísque america-
no e acrescentei limão-bergamota, 
que é uma coisa muito característica 
da gente. Utilizamos muitos xaropes 
e bitters feitos em casa, na cozinha 
do Wood. Temos vários gim tônicas, 
spritz, clericot, sangria, caipirinhas, 
jack & coke. Além disso, podemos 
sempre criar coquetéis na hora, de 
acordo com o gosto do cliente. 

Os drinques têm a proposta de har-
monizar com os pratos do cardápio?
Acredito que os vinhos cumpram me-
lhor essa função. Na minha opinião,  
quando se fala de drinques, harmo-
nização é o que a pessoa imagina be-
ber. Não adianta eu sugerir um drin-
que à base de vodca, maçã verde e 

Gustavo WIesel, barman do Wood 
lounGe bar & restaurante 
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especiarias para beber com a coste-
la, porque às vezes pode não ter na-
da a ver com o gosto da pessoa. Meu 
foco é o que ela está a fim de beber. 

Você levou para o Wood algum drin-
que do Toro?
Sim. O Heaven From Hell, que é vod-
ca, purê de bergamota, xarope de gen-
gibre, Tabasco e espumante Casa da 
Montanha Brut. Criei para um casal 
que sentou no balcão do Toro e disse 
que adorava pimenta. Eu nunca tinha 
criado nada com pimenta até então. 

O que você tem em mente na hora de 
preparar um drinque? 
Acima da técnica, o mais importante 
é entreter as pessoas, que elas gos-
tem do resultado. Não é para ser um 

 Preparei a carta com base 

no conceito de glocal, ou seja, 

combinando grandes marcas 

mundiais com toque local – 

frutas, especiarias e algumas 

características da nossa região 

g u s tav o  w i e s e l

TexTo escriTo Pelo 
GusTavo Para a carTa 
de drinques do Wood

Chegar, estar e ficar
pôr pra dentro do copo,
essa vontade de ir e vir
em goles de alegria e sabor…
gins, vodkas, bourbons
drinks e single malts do mundo
na paixão de quem os prepara
junto ao local, regional,
da terra, do mato e da água.
querendo ser perfeito
do clássico
ao autoral
querendo ser perfeito  
para o momento,
o seu momento consigo  
ou com todos,
o BAR assim lhe recebe
e lhe deseja momentos  
de glória etílica
aqui, hoje, conosco…

neGronI
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show, é para agradá-las. Meu foco es-
tá na simplicidade, em traduzir o que 
elas imaginam beber.

Quais são seus objetivos e impres-
sões sobre a coquetelaria atual  
no Brasil?
Drinque tem quer ser uma coisa sim-
ples para se fazer em casa com os 
amigos. Minha pegada é desmisti-
ficar, tirar essa coisa fantasiosa em 
torno dos coquetéis. É claro que para 
fazer um bom drinque precisa de téc-
nica, de estudo, mas eu quero que os 
brasileiros bebam mais drinques. O 

negócio, então, é ser simples. A mo-
da do gim tônica, por exemplo, veio 
de São Paulo: os grandes barmen de 
lá começaram a criar, sair da caixa, 
reinventando com especiarias, so-
das diferentes, bitters e frutas. E to-
mou uma proporção enorme por con-
ta da facilidade, da simplicidade. Você 
só precisa acertar a dosagem, o ta-
manho do copo, a quantidade de ge-
lo, e daí criar em cima disso vira uma 
coisa divertida. A probabilidade de um 
gim tônica dar certo é até maior que a 
de uma caipirinha. E ainda tem muito 
gim bom que não é tão caro.

Wood lounGe bar & restaurante
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insider

Apaixonado por Gramado, Lucas 
Castilhos de Souza é responsável 
pelo Gramado Blog, o canal de 
comunicação de maior audiência 
na Serra Gaúcha. Ninguém melhor 
que um expert na região para dar 
dicas superlegais e diferentes!

P R O G R A M A S 
D I F E R E N T E S 

nO CenTrO de GrAMAdO

rOYAL TrUdeL
Imperdível provar o Royal Trudel, 
considerado “o melhor doce de Gramado”. 
De origem romena, é feito de massa de pão 
doce especial, assada no espeto com açúcar 
e canela, é você que escolhe os recheios e 
coberturas. royaltrudel.com.br

CHAVe MesTrA
Boa opção para quem gosta de fugir do 
convencional. Trata-se de um escape game, 
ou seja, um grupo de pessoas é trancado 
em uma sala temática e precisa desvendar 
mistérios e enigmas para conseguir escapar 
em um tempo-limite. É bem divertido! 
chavemestra.net

royal trudel
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lago Joaquina rita Bier

Onde COMer
Uma excelente sugestão é o Wood 
Lounge Bar & Restaurante. Era o que 
faltava em Gramado: um ambiente 
cosmopolita, moderno e descontraído. 
Eles apostam na filosofia slow food, 
valorizando ingredientes frescos e 
produtores locais. Além da comida 
sensacional, também tem uma 
incrível variedade de drinques, 
criados pelo meu amigo Gustavo 
Wiesel. hotelwood.com.br

CAsA dO ViAJAnTe
Agora você pode alugar patinete elétrico, 
scooter ou bicicleta aqui em Gramado, na Casa 
do Viajante. Uma forma diferente e divertida 
de conhecer a cidade e ir desvendando pontos 
turísticos e as belezas de cada ruazinha. Uma 
boa ideia é ir até o bairro Planalto, aproveitando 
a ciclofaixa e passando pelo Lago Negro e o 
Lago Joaquina Rita Bier. casadoviajante.com.br

Wood lounge 
Bar & restaurante

aluguel de 
patinete na casa 

do viaJante
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Conheça o Vacation Club do Grupo Casa da Montanha, que 
garante descontos de até 40% na hospedagem e reservas 

em mais de 6 mil hotéis ao redor do mundo

Que tal fazer parte de um clube em que 
você troca pontos por hospedagem em 
vários hotéis ao redor do mundo? Esse 
é o conceito dos Vacation Clubs, cujos 

sócios compram pacotes de pontos válidos por 
um determinado período. Esses pontos corres-
pondem a semanas de hospedagem em qual-
quer hotel participante do clube ou parceiros de 
outros programas. A economia equivale a até 
40% do valor total que o cliente pagaria ao re-
servar as diárias da forma tradicional. 

No Vacation Club do Grupo Casa da Monta-
nha, o cliente pode escolher se hospedar em 
qualquer um dos quatro hotéis da Serra 
Gaúcha: Casa da Montanha, Wood  
Hotel, Hotel Petit e Parador Casa 
da Montanha. Os pontos também 
podem ser utilizados nas mais de 
6 mil propriedades internacionais 
afiliadas à empresa RCI, maior in-
tercambiadora de férias do mundo.

 “Nosso Vacation Club é uma forma de ofe-
recer aos nossos clientes tarifas normalmente 
disponíveis só para operadoras e agências de 
viagens. A intenção é que as férias se tornem 
prioridade real em suas vidas e de suas famí-
lias”, afirma Daniela Gasparin, supervisora do 
Casa da Montanha Vacation Club. “Nossos ho-
téis são muito procurados por membros de ou-

tros clubes e isso nos confere um altíssimo 
poder de intercâmbio dentro do programa 
de transferências de pontos da RCI. Assim 
os clientes garantem reservas em hotéis 
de alto padrão como os nossos.”  

Para usar seus pontos em outras pro-
priedades, a família escolhe o desti-

no e entra em contato com a 
RCI para verificar opções dis-
poníveis na data desejada e 
agendar a viagem. Além do 
desconto na hospedagem, o 
sócio tem descontos em ser-
viços como aluguel de carro e 
ingressos para parques.

Entre para o clube
da casa

Para mais informações, escreva Para atendimento@casadamontanhavacationclub.com.br 
ou ligue  (54) 3295-7594   •    vacation.casadamontanha.com.br





34 w o o d  m a g a z i n e

lifestyle

para a alma
Música

Do lounge aos quartos, as playlists 
do Wood Hotel no Spotify embalam o 
clima de descontração. São músicas 

bem escolhidas para cada momento e 
separadas em três listas: Wood Beats, 

Wood Be Here e Wood Wake Up. A 
seguir, Julio Fürst, apresentador do 

programa “Fim de Tarde” na 102.3 FM, 
seleciona e comenta suas favoritas
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 day in day out
Adani & Wolf com Suzette Moncrief
Um climão de blues com voz de 
diva do jazz: tudo a ver com a happy 
hour no lounge.
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 Brazeo
Rosi Pelone 
Trilha sonora para acordar de ressaca, 
abrir a janela do quarto, olhar o fog de 
Gramado agradecendo pela noite que 
valeu a pena e acreditando que 
será um grande dia. 

 let’s stay together
Al Green 
Clássico dos clássicos. Indispensável 
para ficar junto de quem a gente 
gosta, num lugar especial, vivendo 
momentos inesquecíveis.

acesse 
o perfil 
do Wood 
Hotel no 
spotify

 i shot the sheriff
Yuliet Topaz 
Uma versão latina ao estilo social club para o 
hit de Eric Clapton. Clima de pub,  anima toda 
galera saboreando uma cerveja artesanal.

 Pumped Up Kicks
Dual Sessions, Monsoon 
Gostei desse tempero reggae para o dance pop 
da banda Foster The People. Uma boa para 
começar a soltar o corpo num início de balada.

 stronger 
than Me
Amy Winehouse 
O legado da pequena 
britânica de alma negra 
é para curtir no balcão 
do bar, tomando aquele 
drinque especialmente 
preparado pelos 
bartenders.
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relax

by L’OCCITANE

O poder da natureza
Óleos essenciais cuidam da mente e do corpo no  

Parador Casa da Montanha, lar do único spa 
L’Occitane do Rio Grande do Sul

Existe um pedacinho de Aparados da Serra 
que cheira a lavanda, a verbena, a alecrim. Um 
lugar no sul do Brasil onde se sente a França 
na pele. É o spa do Parador Casa da Montanha, 
único do Rio Grande do Sul a levar assinatura 
da marca francesa L’Occitane. Com vista para 
os Campos de Cima da Serra, os tratamentos 
ganham a graça provençal, promovendo ainda 
mais bem-estar para o corpo e a mente. 

O menu de serviços aposta em ingredientes 
naturais, muitas vezes orgânicos, e técnicas es-
peciais baseadas na aromacologia. São usados 
óleos essenciais em banhos e massagens, que 
podem ser do tipo deep tissue para restaurar os 
músculos ou relaxante para alongar. Para re-
laxar, as pedidas são lavanda, laranja, gerânio, 
bergamota e mandarina. Para revitalizar, limão, 
laranja, grapefruit, menta e alecrim dão o tom. 



37

A amêndoa, por sua vez, é a estrela do tra-
tamento desintoxicante, inspirado na drenagem 
linfática  para eliminar toxinas e reduzir o ex-
cesso de líquidos. Já o karité, extraído susten-
tavelmente de árvores africanas, é usado para 
nutrir e hidratar a pele em banhos, esfoliações, 
máscaras, massagens e reflexologia. A flor de 
immortelle, cultivada na ilha francesa de Córse-
ga, uniformiza e dá elasticidade à pele em técni-
cas de rejuvenescimento. A fruta asiática cedrat 
é o principal ingrediente dos tratamentos mas-
culinos que hidratam e energizam. O frescor das 

folhas de verbena combate o cansaço em ba-
nhos tonificantes e massagens com pindas, en-
quanto a lavanda, ícone da região francesa de 
Provence, rende banhos relaxantes.  

Disponíveis também para quem não está 
hospedado no Parador Casa da Montanha, os 
tratamentos podem ser feitos em salas indivi-
duais ou para casais. Há a possibilidade tam-
bém de reservar um day spa relaxante, que 
combina banho e massagem ao longo de duas 
horas. Um sutil toque francês a um dos cenários 
mais belos da natureza brasileira.

1 .  o escalda-pés é um dos serviços do menu
2. vista para os campos de cima da serra

3. interior do spa
4. produtos l’occitane

1

3

2

4
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4 lugares para estar no nascer e pôr do sol

EM GRAMAdo E REGIÃo
Onde ver o astro-rei

Parador Casa da Montanha 
Em Cambará do Sul, o hotel tipo gampling do grupo Casa da 
Montanha fica em uma espetacular fazenda com vista para 

os Campos de Cima da Serra. É o lugar perfeito para assistir 
tanto o nascer quanto o pôr do sol, por ser um enorme 

campo aberto. Está a 110 quilômetros do centro de Gramado.

tIPs

parador casa da montanha
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Belvedere Vale do Quilombo
Na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela, o mirante 

tem ampla vista para o vale, rodeado de mata fechada e 
pontilhado de casinhas. É ainda mais bonito ao amanhecer. Dá 

para chegar caminhando a partir do centro e não custa nada.

Colaborou Lucas Castilhos de Souza, responsável pelo Gramado Blog

Ninho das Águias
Famoso pelo paraquedismo, é também o lugar mais 
espetacular para curtir o pôr do sol, a 600 metros 
de altitude. Conta com quiosques e chimarródromo. 
Fica em Nova Petrópolis, a 40 quilômetros do 
centro de Gramado. O ingresso custa R$ 10.
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olivas de Gramado
Incrível para ver o pôr do sol, o novo 
parque de Gramado reúne mais de 12 mil 
oliveiras debruçadas sobre um cânion, 
a 14 quilômetros do centro. Além disso, 
tem restaurante, fazendinha, trilhas e 
visitas para conhecer a produção de 
azeite, com degustações. O ingresso 
custa R$ 60. olivasdegramado.com.br



UM LAR NO ESTILO WOOD

para chamar de seu
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hOME

Apartamentos do Wood Residencial poderão ser uma extensão 
do hotel, com todos os mesmos serviços incluídos
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Vislumbrando a crescente demanda 
por apartamentos de aluguel de tem-
porada em Gramado, o Wood Hotel 
propõe unir o melhor da gestão hote-

leira com a rentabilidade desse mercado pa-
ra os proprietários do Wood Residencial, lo-
calizado na badalada Av. Borges de Medeiros. 
Diferentemente do sistema que já existe, os 
apartamentos comercializados e administra-
dos pelo Wood Hotel serão como uma exten-
são do próprio hotel, incluindo todos os bene-
fícios dos hóspedes Wood, tais como:

›  check in e check out no lounge do hotel
›  café da manhã incluído na diária até as 11h 

e minibreakfast até as 17h
›  limpeza, abertura de cama e reposição de 

amenidades L'Occitane diariamente
›  enxoval de altíssima qualidade
›  serviço ultrapersonalizado 24 horas
›  manobristas
›  serviço de boa noite
›  itens do minibar incluídos na diária

Os proprietários dos imóveis de até três  
suítes e 132 m2 terão a solução completa de 
comercialização e gestão das unidades feitas 
pelo Wood Hotel. O apartamento decorado, já 
aberto para visitas, traz uma amostra de como 
é ter um lar no estilo Wood em Gramado e ain-
da poder obter renda extra em um dos desti-
nos mais desejados do Brasil.
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42 w o o d  m a g a z i n e

INGREDIENTES
50 ml de gim Tanqueray Flor de Sevilla
Água tônica
Canela em pau
4 lâminas de gengibre
Zest de laranja
Gelo

PREPARO
1. Em um recipiente, coloque um 
pau de canela e quebre-o com o 
macerador. Adicione o gim Tanqueray 
Flor de Sevilla, deixando infusionar 
por um minuto.
2. Complete uma taça até a borda 
com gelo e, com uma colher bailarina, 
mexa até que resfrie. Em seguida, 
retire todo o gelo da taça.
3. Com uma peneira, coe a mistura 
para retirar a canela. Complete 
novamente com gelo até a borda.
4. Adicione as quatro lâminas  
de gengibre.
5. Complete com a água tônica e mexa 
com a colher bailarina.
6. Faça um zest de laranja (um pedaço 
comprido de casca) e torça para soltar 
o óleo, passando na borda da taça 
para aromatizar.

P o r  G a b r i e l  r a m o s  s o u s a
b a r m a n  d o  Wo o d  L o u n g e  B a r  &  r e s t a u r a n t e

Wood Infusion

taste

by Tanqueray 
flor de sevilla

Os ingredientes que usamos no bar trazem o frescor e a liberdade para 
novos aromas e sabores que, quando misturados, deixam sua marca em 
nossos drinques. Aguçar os paladares mais exigentes é tarefa simples 
para o Tanqueray Sevilla, ator principal do nosso novo Wood Infusion.
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2 w o o d  h o t e l  c a s a  d a  m o n ta n h a

WOOD HOTEL GRAMADO

Rua Mário Bertoluci, 48 | Centro | Gramado | Rio Grande do Sul

www.hotelwood.com.br
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