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Atividades
desenvolvidas

na
propriedade
destacam
o caráter

familiar desde
o nome até a
divisão das

tarefas

De origem alemã,
Günther não está mais
com a família, mas foi
homenageado ao dar
nome à propriedade.
Güntherland é “terra do
Günther”, em português.
A confortável casa,
antes utilizada apenas
para lazer nos finais de
semana, reserva em sua
arquitetura e decoração
a história da família Rei-
ch. Cada móvel, porta ou
janela reúne a tradição
germânica. No atelier de
Silvia está um armário,
de parede a parede, cen-
tenário, herdado do ar-
mazém da avó de Alfre-
do e que hoje guarda os
fios a serem trabalhados.

A casa aos poucos é
ocupada cada vez com
mais frequência pelo ca-
sal. Tudo porque o apro-
veitamento da área foi
intensificado, com ajuda
dos dois filhos biólogos.

Em dois hectares,
foram plantadas uvas
bordô, que são trans-
formadas em suco or-
gânico. Na propriedade,
foi ainda instalada uma
pequena indústria, a
Casa da Uva, onde é
elaborado o suco. E, para
mostrar a qualidade das

ovelhas que cria, um do-
mingo por mês a família
Reich abre o pequeno
restaurante instalado
na área lateral da casa
e, sob agendamento,
prepara um almoço que
tem como destaque os
pratos à base de carne
de cordeiro. Silvia é res-
ponsável pela cozinha,
Alfredo pela recepção
dos visitantes, os filhos
pelos assados e pela
bebida e as noras pelo
atendimento. Fabio e
Ellen também ajudam no
encontro gastronômico.
As sobremesas ficam
sob a responsabilidade
da vó Ivany, mãe de
Alfredo, doceira de mão
cheia. Assim, a família
Reich está realizando um
sonho: fazer da Günther-
land uma opção de me-
lhor qualidade de vida.

Saiba mais
■ Conheça as peças de
vestuário e decoração no
site www.guntherland.
com.br

■ Conheça as lãs em
cores naturais e tingi-
das pelo site www.fiola.
com.br

Médicos Silvia e Alfredo
Reich deixaram a Capital
em busca de uma melhor
qualidade de vida

Lã das ovelhas
dá origem
a peças de
vestuário,
mantas e
alpargatas

A produção
orgânica
abastece a
fábrica de
suco de uva e
o restaurante
da família
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