INVENTÁRIO - BENS IMATERIAIS
Localidade:

!

Ficha Nº:

!
Município: Dois Irmãos
!
Denominação: Café Colonial
Tipo:
Celebração
Lugar
Forma
! de Expressão x Modo de Fazer
!
Proteção existente: Interesse Histórico
! Longitude:
Latitude:
! Municipal de Dois Irmãos
Entidade representativa (se tiver associação): Prefeitura
!
_________________________________________________________________________________________
!
Descrição:
O Café Colonial é uma refeição Tradicional na região! serrana do Rio Grande do Sul, nessa refeição são
servidos alimentos, como: cucas, pães, bolos, tortas,
! frios, geléias, mel, schmier, morcillas, conservas,
chocolate quente, café, chás, wafles, sucos, tortas e outras iguarias. O costume, proveniente da Alemanha,
! Dizem os mais antigos que os colonos recebiam
remete a história da colonização do Sul do país por alemães.
turistas em regiões mais afastadas onde não havia hospedagem
e colocavam na mesa tudo o que havia de
!
melhor. Outros contam que a mesa repleta de doces, salgados e bebidas logo pela manhã dava as condições
! diários. Diferentemente do que se pensa sobre um
necessárias para o trabalhador realizar os seus afazeres
café normal, geralmente consumido pela manhã e tarde,
! o Café Colonial pode ser consumido em qualquer
horário. O município de Dois Irmãos é conhecido como o Berço do Café Colonial, haja vista a sua tradição na
! onde surgiu o primeiro café colonial no Estado, por
gastronomia desde o início do século, tendo sido o local
volta da década de 40. Pra exaltar esta peculiaridade da!cidade, foram criadas duas marcas: “Dois Irmãos - Um
doce de cidade” e “ Dois Irmãos - Capital do Café Colonial.
!
!
Comercialização do produto
Local: Casas especializadas do Município: Restaurante
! Atiradores, Restaurante Johan, Restaurante e
Lancheria Casa da Vovó, Restaurante Kaffee Haus, Casa de Chá Convento Doce.
!
Horário de funcionamento:
!
Site:
!
Rede social:
Contato no município: Departamento de Cultura !
Telefone: (51) 35648840
E-mail:

Foto(s):

!!
Fonte: http://casadavovors.com.br/site/
!

!

