sabor

SINCE 1889

125

EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO

peritos

Ber

tie

eEmM

A NEW ORLEANS TRADITION

pequena empresa
começou como uma onais. Hoje,
o
gã
ar
M
a
,
58
19
Fundada em
odutos regi
s
condimentos e de pr
familiar de venda de como a especialista portuguesa em erva
a
id
ec
&
nh
ick
co
a marca é re
s da McCorm
gão é uma das marca ação de ervas aromáticas,
e especiarias. A Mar
liz
a
mundial na comercia
Company Inc., líder de sabores para o grande público e para pt
o.
es
ga
ar
çõ
m
lu
w.
so
w
:w
especiarias e
formações consulte
in
s
ai
m
ra
Pa
r.
ta
en
indústria alim
que
Company observa o a
&
ick
m
or
cC
M
a
r global,
uma outra empres
Como líder de sabo
mo o faz), como nenh aniversário com
co
a
rm
fo
a
(e
e
m
o mundo co
a o seu 125º
a McCormick celebr
sabores. Estamos
no mundo. Este ano,
pessoas através dos
às
ião
un
de
ria
stó
na forma como as
uma longa hi
em fazer a diferença
a
nç
ra
he
a
ss
no
da
pontos de venda
orgulhosos
os sabores, desde os e as cozinhas
m
ia
nc
rie
pe
ex
e
m
pessoas cria
de catering
ando pelas empresas
aos produtores, pass
de todo o mundo.
vas,
es de especiarias, er cria
er
líd
s
ca
ar
m
as
ss
no
Através das
, a McCormick
tos e outros produtos
misturas, condimen s memoráveis e inspira escolhas
re
ver
experiências de sabo
os consumidores a vi l na
ss
no
os
m
da
aju
e
saudáveis qu
incomparáve
mais. Com um foco
melhor e a desfrutar ingredientes à escala mundial em
os
qualidade, procuram egar estes sabores aos nossos
ch
os
m
ze
fa
40 países e
s de 100 países.
ai
m
em
es
consumidor
ormick têm
s de Sabores da McC linárias
cia
ên
nd
Te
as
e
qu
Desde 2000
tendências cu
a da identificação de oberta em todo o
estado na vanguard
sc
de
ndo um espírito de
mick reúne um
emergentes, inspira
a
,
te relatório McCor dores,
es
r
ve
ol
nv
se
de
ra
mundo. Pa
do investiga
especialistas, incluin
keting, Chefs,
grupo dinâmico de
ta
especialis s em mar alistas
s,
cia
ên
nd
te
de
s
ta
especialis
tares e an
ária, técnicos alimen
profissionais de culin mo um catalisador para impulsionar
e co
sensoriais, que serv
alimentar.
s em toda a indústria
re
bo
sa
de
inovações
come, é possível
onde come ou o que
rta
po
ra mais
im
o
nã
,
as
di
Todos os
arca McCormick. Pa
m
a
m
co
r
bo
sa
m
do
es co
desfrutar de refeiçõ ebsite www.margao.pt ou, por ocasião
w
sabores
o
e
de
sit
s
vi
ria
s,
stó
informaçõe
as suas hi
co
os
nn
co
e
lh
rti
pa
rio,
nosso 125º aniversá
ther.com
ou www.flavoroftoge
pt
o.
ga
em www.mar

em conjunto com

Foto da capa: Carne de Porco Levemente Assada à Moda do México (cochinita pibil)

O Futuro do

Sabor
G lo b a l

5º an o co mo
Para ce leb rar o no sso 12
e dit ad o as ten dê nc ias
em pre sa qu e tem inovado
em ba rca , agora , nu ma
cu lin ári as , a Mc Co rm ick
ran do os sa bo res .
via ge m de um an o, ce leb
ão , as se nta a no ssa
No ce ntro de sta ce leb raç
mo ex pe rie nc iam os
ce rte za de qu e a for ma co
un e as pe sso as e as
e de sfr uta mo s os sa bo res
o.
cu ltu ras em tod o o mu nd
do pro jec to an ua l
Es ta ed ição de an ive rsário
res , cri ad a pe la pr im eira
da s Te nd ên cia s de Sa bo
as ten dê nc ias e os
ve z em 20 00 , ide nti fic a
e qu e irão dit ar o fut uro
ing red ien tes em de staqu
a eq uip a glo ba l de
do sa bo r. Cr iad a po r um
ick - inc lui nd o Ch efs ,
es pe cia lis tas da Mc Co rm
om ia, es pe cia lis tas de
pro fis sio na is de ga stron
me ntares - parti mo s à
ten dê nc ias e téc nic os ali
de sa bo res , ga stron om ia
de sco be rta de his tór ias
e ins piram inova çõ es
e téc nic as as so ciada s, qu
ra os pró xim os an os .
de lic ios as e cri ati va s pa
res de 20 14 ! Es pe ram os
Jun te- se a nó s e ao s sa bo
ias de sa bo res em
qu e parti lhe as su as his tór
m.
ww w. flavo rof togeth er. co

Camarão e Empanadas de Queijo Fresco
com Molho de Tomate Levemente Tostado
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DE SABORES

Fondue com Molho de Três Pimentões

Obsessão pelas Malaguetas

Estas ideias refletem as novas

Masala Moderna

influências culturais que estão

tendências emergentes e as
a moldar os gostos do amanhã.

Culinária Compacta e Inteligente

Juntas, elas contam uma história

Visita ao Mundo Mexicano
Encanto pelo Brasil

em todos os locais se unem para

emocionante sobre como as pessoas
refeições mais diversificadas,
coloridas e saborosas.

			

Malaguetas com Chouriço

Obsessão
pelas Malaguetas
• Molho de Caju de Sichuan
• Molho Picante de Papaia e Abacaxi
• Molho de Pepita e Malaguetas
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Guajillo
Seco e suave Mexicano

Chile de Arbol
Fort e Mexi cano

Malaguetas
a Não
Esquecer

O mundo está à procura
		 de sabores quentes.
Além de descobrir novas variedades de
malaguetas, esta obsessão ampliou o
uso de técnicas como grelhar, fumar,
conservar, fermentar e adocicar no
sentido de trazer à tona todo o
potencial dos sabores.

Tien Tsin

Forte de Sichua n

Aji Amarillo

Amarelo e forte Peruano

MASALA
MODERNA

“A gastronomia indiana está a influenciar uma grande variedade
de pratos, restaurantes e programas de TV virados para a culinária.
No Reino Unido e na África do Sul - locais onde a cozinha casual
indiana é tão comum como uma piza - vemos os pratos locais
preferidos a assumir um toque mais moderno. Isso pode ser tão
simples como adicionar uma mistura de masala ou marinar uma
carne de veado. Enquanto isso, as pessoas nos EUA estão a
explorar perfis de sabores indianos em pratos mais acessíveis
como saladas e sanduíches. ”
—Chef Steve Love, Reino Unido

A gastronomia indiana está,

finalmente, a ter a sua

projeção global.
Já familiarizadas com as especiarias
básicas, as pessoas em todo o mundo
estão a aumentar o seu apreço por
esta cozinha ricamente temperada,
explorando mais sabores em novos
contextos, seja em quiosques de rua
seja em restaurantes requintados.

Wrap de Jalfrezi
Naan de Frango “Rústico”

Kashmiri Masala
Mis tu ra de esp eci ari as co m
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car da mo mo , can ela , pim ent ho s,
a pre ta ,
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Queijo Paneer

Sabores
a Explorar

Queij o fres co, vers átil
com um suav e sabo r

Jalfrezi
Um prato de caril “salteado”

Queijo Paneer Grelhado com Molho Chutney
de Manga e Tomate e Vinagrete de Caril

Folhado em Infusão
de Chá de Limão Simples
com Alperces Cristalizados
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Culinária Compacta

e Inteligente
“As noodles de todas as
formas e tamanhos, quer
sejam secas ou frescas, são
alguns dos ingredientes mais
versáteis que pode ter sempre
à mão, especialmente algumas das grandes variedades
asiáticas, italianas e da Europa de Leste. Os cozinheiros
criativos estão a ir muito além
do básico com novos pratos
de noodles muito divertidos.”
—Chef Michael Cloutier (Canada)

Vegetais Pho com Caldo de Chá

Chá
naturalmente saudável,
podendo ser usado como
tempero, marinada e líquido
de cozedura

NOODLES
ingrediente multifuncional
para sopas, guisados,
salteados e saladas

Ingredientes Que
Não Podem Faltar
Coentros
desde a semente até à folha, são usados
de inúmeras formas em todo o mundo

Os grandes sabores
podem ser oriundos
de pequenos espaços.
À medida que o movimento para
cozinhas compactas mais eficientes
cresce, os moradores urbanos mais
criativos têm vindo a descobrir
as formas mais multifuncionais de
preparar refeições saborosas com
o que têm mais à mão.

VISITA
AO
MUNDO MEXICANO
“À medida que o interesse pelos os alimentos mexicanos evolui no
mundo, as pessoas têm vindo a ficar mais ansiosas por descobrir
sabores autênticos e locais. Nos EUA, os apreciadores desta cozinha
há largos anos estão com os olhos postos nas novas inspirações
regionais, desde as pastas da península de Lucatã aos molhos mais
complexos de Oaxaca.”		
				
—Chef Kevan Vetter (Estados Unidos)

Pão Torrado com Molho Chamoy e Milho Levemente Queimado

Tomatillos
ingrediente que se parece com
um tomate mas que confere um
sabor alimonado aos alimentos

Sabores
a
Explorar
recados

Os sabores mexicanos
estão em movimento.
Desde um gosto crescente por comida
mexicana regional na América do Norte
à exploração precoce na China, as
culturas de todo o mundo têm vindo
a adoptar elementos autênticos desta
fabulosa cozinha, que se mostra
corajosa e casual.

pastas picantes muito populares
em Iucatã. O recadorojo é feito de
urucum (pimentão doce), laranja
azeda e uma mistura de especiarias

• Chamoy Mango Sunrise
• Tomatillo Maria

Molho Chamoy
Condimento que
combina alperces,
lima, malaguetas
e especiarias

Encanto

Feijão Frade
O feijão de eleição

Também conhecida com
mandioca ou farinha de
manioca; sem glúten

Goiaba
Fruta tropical que pode
ser comida fresca ou como
néctar e em doce

O mundo está

Frango Picante Baiano e Feijão com Puré de Mandioca

pelo Brasil

Farinha de Mandioca

Ingredientes
em Ascensão

prestes a colocar todo
Cocktail de Goiaba Brasileira

o seu foco no Brasil,
iluminando os sabores vibrantes e as
tradições de uma cultura dinâmica
e de fusão que mistura as culturas
europeias, africanas, asiáticas e as
influências nativas da Amazónia. Os
sabores brasileiros estão prestes a
emergir como uma poderosa influência
na culinária de todo o mundo.

Tempero Baiano
Uma mistura baiana que
possui orégãos, salsa,
variedades de pimenta
e cominhos
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