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A ultima experiência

Nos queremos falar com vocês sobre as Trufas
Brancas de San Miniato A magia desta pesquisa,
sua historia, a legenda que recorda seu mito e a
utilização na cozinha.
“ Me chamo Massimo e sou caçador de trufas; nasci
em ’74 em San Miniato, pequena cidadezinha
medieval colocada no coração da toscana e , por
direito, entre as capitais reconhecidas da Trufa
Branca Preziosa ( Tuber Magnatum Pico).
Meu avô, cujo apelido era ”l’ Mencacci”, me passou
o amor pela natureza e o uma paixão intensa poe
este diamante da terra tão procurado e tão desejado
pelos gourmets do mundo todo; foi justamente ele
mesmo, um dos primeiros caçadores de trufas com o
“C” maiúscula, a contar pra mim lendas, anedotas,
historias sobre a trufa e sobre os caçadores de
trufas, agora sinto o dever de compartilhar este
tesouro com todos aqueles que desejam descobrir
uma tradição que , caso contrario, ficaria reservada
a “poucos escolhidos” .

photo © www.truffleintuscany.it

“sobre Trufas” na Toscana.

Eu comecei com os amigos, sentados a mesa de frente a um bom prato de talhiarim com trufa, e
observei o estupor deles , os olhos brilhando.... como quando contamos a uma criança as
aventuras fantásticas dos heróis preferidos! Aqui não temos heróis (exceto os cachorros para
trufas), mas há uma tradição maravilhosa e muito particular, a ser descoberta para poder
apreciar completamente Sua Majestade o Rei Trufa.”
Por permitir a todo mundo de conhecer a VERDADEIRA TRUFA, sua historia, as lendas que o
acompanham, sua cozinha e sua combinação com os vinhos do território, preparei as seguintes
sugestões de itinerário .
Aguardo vocês para emociona=los.... Trufas em Toscana.
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
TRUFFLE EXPERIENCE
(EXPERIENCIA COM AS TRUFAS)
(disponível o ano inteiro, também no idioma inglês)

Com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei
vocês adentro dos bosques da toscana para descobrir os segredos
e os mistérios de sua majestade o Rei Trufa. Para caçar trufas
precisam muitos anos de experiência , muita paixão e dedicação e,
principalmente , o respeito pela natureza; é por isso que torna se
necessário conhecer algumas informações ante de entrar no bosque,
lugar “sagrado “ para o caçadores de trufas.
Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes em Toscana, seu habitat natural, suas
qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como reconhecer uma boa trufa das
“falsas”; contarei para vocês historias de trufas e caçadores de trufas, da trufa maior do mundo
(encontrada em San Miniato no ano 1954) e das lendas que parecem muito com historias de
Super heróis, ( aqui os únicos super heróis são nossos cachorros para trufa).

Exemplo de Programação
10.00 horas : pequenas informações e saída rumo aos bosques;
10.30 horas: passeio no bosque à procura de trufas;
12.00 horas: retorno e degustação guiada baseada em trufa fresca e vinho branco ;
Valores : caça à trufa com degustação de trufa fresca:
De 2 a 4 pessoas : 75,00 € p.p ;
De 5 a 8 pessoas : 85.00 € p.p ;
9 pessoas e/o mais contatar para estabelecer o valor.
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça.
Valores para somente caçar as trufas
Valor para um grupo mínimo de 5 pessoas: 250,00 € + 25,00 € por cada pessoa a mais
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
TRUFAS & EXPERIENCIA CULINÁRIA
(disponível o ano inteiro, também no idioma inglês)
Com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei vocês
adentro dos bosques da toscana para descobrir os segredos e os
mistérios de sua majestade o Rei Trufa. Para caçar trufas precisam
muitos anos de experiência , muita paixão e dedicação e,
principalmente , o respeito pela natureza; é por isso que torna se
necessário conhecer algumas informações ante de entrar no bosque,
lugar “sagrado “ para o caçadores de trufas.
Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes em Toscana, seu habitat
natural, suas qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como reconhecer uma boa trufa das
“falsas”; contarei para vocês historias de trufas e caçadores de trufas, da trufa maior do mundo
(encontrada em San Miniato no ano 1954) e das lendas que parecem muito com historias de Super heróis,
( aqui os únicos super heróis são nossos cachorros para trufa).
No final da procura levarei vocês a uma agradável aula de culinária “com trufa”: revelarei os segredos
para uma boa conservação , a limpeza e todas as combinações possíveis com a finalidade de exaltar as
características das trufas.

Valores da caça a trufa com aula de culinária e degustação na casa do cacaor de trufas
Minimun 2 pesoas : 170,00 € p.p.
+ 150,00 € por cada pessoa a mais
Exemplo de programa:
10.00 horas : pequenas informações e saída rumo aos bosques;
10.30 horas: passeio no bosque à procura de trufas;
12,00 horas: aula de culinária com “trufa” com minha família : os pratos da tradição local
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
EXPERIENCIA CILINÁRIA DE LUXO COM O CHEF
(disponível o ano inteiro, também no idioma inglês)
Começaremos com uma aula de cozinha “mão na massa” com um dos
mais conhecidos Chef de cozinha da Toscana e sua equipe;
prepararemos as entradas , a massa fresca, os pratos principais com
aprofundamento sobre a cozinha da trufa e a típica toscana. A paixão, o
amor e os carinho que os Chefes pela seleção dos produtos e pela
cozinha nos permite construir um itinerário sempre diferente, adaptado
por cada convidado.
Terminada a aula de cozinha, os convidados sentarão comodamente à mesa e
experimentarão seus pratos combinados com os vinhos do território .
No período da tarde, com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei vocês adentro dos
bosques da toscana para descobrir os segredos e os mistérios de sua majestade o Rei Trufa. Para caçar
trufas precisam muitos anos de experiência , muita paixão e dedicação e, principalmente , o respeito pela
natureza; é por isso que torna se necessário conhecer algumas informações ante de entrar no bosque,
lugar “sagrado “ para o caçadores de trufas.
Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes em Toscana, seu habitat natural, suas
qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como reconhecer uma boa trufa das “falsas”;
contarei para vocês historias de trufas e caçadores de trufas, da trufa maior do mundo (encontrada em
San Miniato no ano 1954) e das lendas que parecem muito com historias de Super heróis, ( aqui os únicos
super heróis são nossos cachorros para trufa).

Valores dela culinária com o Chef, almoço com trufa fresca e passeio:
Minimo 5 pessoas : 190,00 € p.p.
+ 180,00 € por cada pessoa a mais .
Exemplo de programa:
10,00 horas : Aula de Culinária “mão na massaæ com o Chef e sua equipe;
12,30 horas : almoço com trufa fresca e vinhos locais;
14,00 horas : Pequenas informações e passeio no bosque à procura de trufas;
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
EXPERIENCIA COM TRUFAS & ALMOÇO
(disponível o ano inteiro, também no idioma inglês)
Com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei vocês
adentro dos bosques da toscana para descobrir os segredos e os
mistérios de sua majestade o Rei Trufa. Para caçar trufas precisam
muitos anos de experiência , muita paixão e dedicação e,
principalmente , o respeito pela natureza; é por isso que torna se
necessário conhecer algumas informações ante de entrar no bosque,
lugar “sagrado “ para o caçadores de trufas.
Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes em Toscana, seu habitat
natural, suas qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como reconhecer uma boa trufa das
“falsas”; contarei para vocês historias de trufas e caçadores de trufas, da trufa maior do mundo
(encontrada em San Miniato no ano 1954) e das lendas que parecem muito com historias de Super heróis,
( aqui os únicos super heróis são nossos cachorros para trufa).
No final é previsto o almoço (ou o jantar) com trufa fresca e ótimos vinhos locais.
Exemplo de programa :
10.00 horas : pequenas informações e saída rumo aos bosques;
10.30 horas: passeio no bosque à procura de trufas;
12.00 horas: retorno e almoço baseado em trufa fresca.
Valores para a caça às trufas com almoço (ou Janta) com base em trufa fresca
De 2 a 4 pessoas : 150,00 € p.p
De 5 a 8 pessoas : 140,00 € p.p
9 pessoas e/o mais contatar para estabelecer o valor.
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça.
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
EXPERIENCIA DE LUXO COM AS TRUFAS
(disponível o ano inteiro, também no idioma inglês)

Com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei
vocês adentro dos bosques da toscana onde no ano 1954 foi
encontrada a trufa maio do mundo com um peso de 2540
gramas. Aquela do caçador de trufas é uma tradiçãoo muito
antiga que exige muita experiência e que possue uma única regra:
o respeito pela natureza; é por isso que torna se necessário conhecer
algumas informações ante de entrar no bosque, lugar “sagrado “ para o
caçadores de trufas.
Para este itinerário precisa ter um equipamento “para bosque” e portanto cala cumprida e sapato
altos ou botas, os percursos são simples mas o solo de collina os torna pouco planos. A saída é
fixada para o alvorecer com retorno para o horário do almoço ou saindo logo no inicio da tarde
com volta pouco antes do por do sol. Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes
em Toscana, seu habitat natural, suas qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como
reconhecer uma boa trufa das “falsas”; contarei para vocês historias de trufas e caçadores de
trufas, da trufa maior do mundo (encontrada em San Miniato no ano 1954) e das lendas que
parecem muito com historias de Super heróis, ( aqui os únicos super heróis são nossos cachorros
para trufa).
No final é possível combinar uma degustação, um almoço ou um jantar com base em trufa fresca
de estação ou uma agradável aula de culinária com o caçador de trufas.

Valores da caça à trufa com degustaçãoo de trufa fresca:
Minimo s pessoas : 250,00 € p.p
+ 100,00 € por cada pessoa a mais
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça.
Valores da caça à trufa com almoço ou Janta com base em trufa fresca ou aula de
culinariocom o caçador de trufas:
Mínimo 2 pessoas : 300,00 € p.p
+ 140,00 € por cada pessoa a mais
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça.
Exemplo de programa:
08,15 horas : pequenas informações e saída rumo aos bosques;
08,30 horas: passeio no bosque à procura de trufas;
11,30 horas: retorno ao ponto de encontro inicial;
12,15 horas: degustação guiada de trufa fresca ou almoço ou aula de culinária.
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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A ultima experiência “sobre Trufas” na Toscana.
EXPERIENCIA CON TARTUFI E VINICOLA

Com a ajuda da minha família e dos meus cachorros, levarei
vocês adentro dos bosques da toscana para descobrir os segredos
e os mistérios de sua majestade o Rei Trufa. Para caçar trufas
precisam muitos anos de experiência , muita paixão e dedicação
e, principalmente , o respeito pela natureza; é por isso que torna
se necessário conhecer algumas informações ante de entrar no
bosque, lugar “sagrado “ para o caçadores de trufas.
Durante a procura mostrarei as varias tipologias presentes em Toscana, seu
habitat natural, suas qualidades organolépticas e, coisa muito importante, como reconhecer uma
boa trufa das “falsas”; contarei para vocês historias de trufas e caçadores de trufas, da trufa
maior do mundo (encontrada em San Miniato no ano 1954) e das lendas que parecem muito com
historias de Super heróis, ( aqui os únicos super heróis são nossos cachorros para trufa).
No final eu levarei vocês para visitar uma cantina vinícola local e em uma particular degustação
dos seus vinhos combinados com trufa fresca e outros produtos do território.

Valores da caça à trufa com degustação combinada de vinho e trufa frescana cantina vinícola:
2/3 pessoas : 125,00 € p.p
+ 95,00 € por cada pessoa a mais
Além de 10 pessoas contatar para estabelecer o valor.
Os valores não incluem transporte e eventuais trufas encontradas ao longo da caça.
Exemplo de programa:
10,00 horas : pequenas informações e saída rumo aos bosques;
10,30 horas: passeio no bosque à procura de trufas;
11,45 horas: visita à cantina
12,45 horas: degustação combinada de trufa fresca e ótimos vinhos locais
Cada Itinerário é privativo e, portanto, pode ser personalizado conforme vossas exigências.
Todos os serviços oferecidos, desde a procra ate a degustação, tem a finalidade de fazer conhecer e apreciar
a VERDADEIRA TRUFA e por isso garanto que o que vereis e comereis serão somente trufas frescas e não
produtos derivados. Os valore estão indicados sem o valor do IVA (Icms);
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