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leveleve
Ouça música e seja feliz
Entenda o poder das canções 
em favor do bem-estar

Balada fi tness
Animadíssima, Zumba 
é a nova moda nas 
academias de ginástica

É tempo de brindar!
Sugestões de harmonização 
com espumante, o vinho 
das grandes celebrações
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carta

stou convencido de que a empresa 
que quer impactar sua geração pre-
cisa produzir conteúdos relevantes. 

Mais que produtos e serviços, nossos clien-
tes querem saber qual é nossa proposta de 
valor, querem aprender algo significativo, 
que faça diferença em suas vidas. Também 
penso que a empresa consciente precisa 
acreditar em seus valores, em suas causas e 
ajudar os clientes a adotá-los. Isso gera uma 
grande responsabilidade, mas também uma 
tremenda oportunidade. Assim, quem não 
produz conteúdo não será lembrado e 
quem não abraça causas não será amado. 
Tudo o que nós, da Hortifruti, queremos é 
estar em sua mente e em seu coração. Para 
colaborar com esses propósitos, esta edição 
da VIDA LEVE tem como tema a ALEGRIA.

Temos aprendido com nossos fundadores 
– nestes 25 anos de empresa – a cultivar essa 
postura de vida. A dica, então, é não nos 
levar tão a sério, rir dos nossos erros, e não 
nos deixar contaminar pelo caos contempo-
râneo. Alegre-se! ALEGRIA é esse estágio 
mais elevado de ser que independe das cir-
cunstâncias, que vai além dos acontecimen-
tos. É uma decisão da alma. É fruto da cons-
tatação de que chegamos até aqui e a espe-
rança em que iremos muito mais além. Não 
será fácil, mas é possível e gratificante.

Então, meu convite é para que você não se 
renda aos ladrões da ALEGRIA, e decida des-
frutá-la mesmo que não esteja tudo bem. Não 
importa. Cada detalhe pode ser motivo para 

você se alegrar. Como a leitura desta revista.
 
 

FABIO HERTEL, 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS

E
Vida leve com alegria
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PARA ANUNCIAR

Em minha linha de atuação como besteirologista, 
aprendi que o pronto atendimento de um hospital revela retratos 
precisos dos problemas sociais de seu entorno, desde a violência 
urbana até a falta de infraestrutura e de educação. Mas, nos últi-
mos anos, revela mais um fator preocupante: os problemas de 
saúde oriundos de locais e relações doentes de trabalho, como 
estresse, depressão, pânico e outras doenças decorrentes da soma-
tização de emoções e sentimentos.

O homem trabalha desde a época em que saía para caçar o ali-
mento e encontrar um abrigo; no decorrer dos tempos, esse escopo 
foi crescendo e mudando porque esse mesmo homem evoluiu e 
hoje quer mais do que simplesmente trabalhar para garantir suas 
necessidades básicas ou apenas enriquecer. Ele quer associar o 
trabalho a seu propósito de vida para construir um mundo melhor, 

POR WELLINGTON NOGUEIRA

Trabalho
 e alegria?

É possível!
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e quando isso não acontece, abre-se o espaço para 
a frustração ou a desmotivação.

E o preço é muito alto. Segundo o Instituto Gallup, 
81% dos trabalhadores – globalmente – estão des-
motivados e isso gera um custo de 3,1 trilhões de 
dólares para a sociedade. Dados alarmantes como 
esses demandam uma revisão urgente na maneira 
como está estruturado o campo de trabalho e nossa 
relação com ele. Mas, por onde começar? Pela 
ousadia de tornar nossa relação com o trabalho 
mais criativa, desafiadora e divertida. 

A experiência da besteirologia nos hospitais – 
locais de trabalho sério e tenso –, onde a brinca-
deira, a alegria e o jogo foram levados por palha-
ços profissionais treinados para esse fim, amea-
lhou 23 anos de bons resultados, mostrando que 
esses mundos podem conviver muito bem, quan-
do devidamente integrados.

Não estamos falando do riso alienante, com o 
objetivo de “esquecer os problemas”, mas da força 
da alegria, que, segundo o filósofo Baruch 
Espinoza, reside em acessar nosso lado mais sau-
dável, nossa potência, para que possamos olhar os 
desafios, enfrentá-los, vencê-los e celebrá-los!  

Esse jeito de olhar a vida é uma escolha que 
pode ser feita com base em experiências concre-
tas, vivenciais e constantes, como num jogo. Abrir 
o espaço de trabalho para esse tipo de jogo é uma 
corajosa opção. Afinal, quando é que exercitamos 
todas as qualidades que o trabalho pede: senso de 
equipe, novas possibilidades, ousadia, engaja-
mento? Quando estamos jogando cooperativa-

mente, para manter um bom jogo acontecendo. 
Poderíamos falar em “brincar como adultos”. 

A designer de jogos Jane McGonigal, em seu livro 
Reality Is Broken, Why Games Make Us Better and 
How They Can Change The World (“A Realidade 
Está Partida – Por Que Os Jogos Nos Fazem 
Melhores e Como Eles Podem Mudar o Mundo”), 
um best-seller, segundo o New York Times, mostra, 
por evidência científica, que jogar é o oposto de se 
deprimir, porque o jogo nos motiva a evoluir, esti-
mulando as áreas do nosso cérebro associadas à 
alegria. Tal fato se dá, ainda segundo a publicação, 
porque gostamos de ser estimulados a usar nosso 
potencial, pois isso faz parte da natureza humana. 

Enquanto o ambiente de trabalho não der espa-
ço para essa evolução mais ampla, estaremos sem-
pre negando nossa natureza e perdendo uma tre-
menda oportunidade de dar um novo significado a 
essa atividade que ocupa tantas horas de nossa 
vida: trabalhar. Vamos virar esse jogo?

Wellington Nogueira 
é fundador e 
coordenador-geral 
da ONG 
Doutores da Alegria

“Não estamos falando do riso alienante, 
com o objetivo de 'esquecer os problemas', 
mas da força da alegria, que, segundo o 
filósofo Baruch Espinoza, reside em acessar 
nosso lado mais saudável, nossa potência, 
para que possamos olhar os desafios, 
enfrentá-los, vencê-los e celebrá-los!”
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ímã de geladeira

Larga da minha mão!
Alho, cebola e peixe – Existe nas lojas um “sabonete”, feito de aço inox, que promete eliminar das mãos 
os maus cheiros, e pode ser substituído por uma colher do mesmo material. Outra dica é esfregar limão, 
açúcar cristal ou pó de café nas mãos, antes de lavá-las com água e sabão. Se tiver paciência, também 
ajuda deixar as mãos embaixo da água corrente, durante alguns minutos, 
sem esfregá-las, antes de lavá-las com sabonete. 

• Geladeira – Alimentos com prazo 
de validade vencido e temperos podem 
impregnar o refrigerador. Após a limpeza 
com detergente neutro, basta usar uma 
mistura de meio litro de água morna e 2 
colheres (sopa) de bicarbonato de sódio 
que, além de não causar alergia, elimina 
o odor. Colocar carvão ou grãos de café 
em um pote dentro da geladeira também 
são dicas infalíveis. Eles absorvem as 
moléculas e acabam com o mau cheiro.

• Fritura – Coloque um pires com 
vinagre próximo ao fogão. Também ser-
ve ferver, enquanto cozinha, cascas de 
laranja ou canela (pode ser em pau ou 
em pó) numa panela à parte. Outra dica: 
espete cravos em um limão e deixe na 
cozinha por até 3 dias.

Algo não cheira bem... 
VEJA COMO SE LIVRAR DOS MAUS ODORES MAIS 
COMUNS QUE APARECEM EM CASA

Alho, cebola e peixe – Existe nas lojas um “sabonete”, feito de aço inox, que promete eliminar das mãos 
os maus cheiros, e pode ser substituído por uma colher do mesmo material. Outra dica é esfregar limão, 
açúcar cristal ou pó de café nas mãos, antes de lavá-las com água e sabão. Se tiver paciência, também 
ajuda deixar as mãos embaixo da água corrente, durante alguns minutos, 
sem esfregá-las, antes de lavá-las com sabonete. 

Difusores e sprays perfumados de ambientes podem ser uma solução momen-
tânea, porém, há receitas caseiras mais poderosas para combater os maus 
cheiros. Perguntamos a pessoas com experiência e formações diversas – do 
especialista em microbiologia Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido como 
Doutor Bactéria, à doméstica Edilene Xavier, com 20 anos de experiência em 
limpeza residencial – quais são as mais efi cazes. A seguir, listamos as principais:

• Animais de estimação – Se a área de serviço é o “banheirinho” deles, 
a cozinha pode fi car empesteada também. Água sanitária desinfeta, mas não 
acaba com o odor e pode fazer mal ao animalzinho. Para limpar o chão, use 
100 ml de vinagre para cada litro de água. Para sofás e tapetes, use papel 
toalha para absorver todo o xixi. Faça uma mistura, meio a meio, de água e 
vinagre, coloque em uma embalagem spray e borrife sobre a área molhada.

• Ralo – A pia da cozinha pode exalar mau cheiro por causa dos restos de 
comida e gordura que fi cam acumulados no encanamento. Para eliminá-lo, 
mais uma vez, o vinagre e o bicarbonato de sódio são fortes aliados. Despeje 
2 colheres (sopa) de bicarbonato e 1 de sal no ralo e depois a mistura de 100 
ml de vinagre para meio litro de água fervente. Deixe agir por 15 minutos. 
Para lavar a mistura, antes de usar a pia novamente, despeje mais 1 litro de 
água fervente.

• Mofo – Use a solução de 100 ml de vinagre branco para 1 litro de água 
e limpe o armário por dentro e por fora. Deixe pernoitar, dentro do móvel, 
uma bacia com vinagre puro. Depois de limpo, coloque alguns pedaços de 
giz ou cal em saquinhos de tecido, para absorver a umidade e evitar o mofo. 

• Tapetes e carpetes – Ao deixar cair líquidos ou alimentos, os tapetes 
e carpetes podem fi car impregnados com seu odor. Para se ver livre dele, 
salpique 2 colheres (sopa) cheias de bicarbonato sobre o tapete. Deixe agir 
por, pelo menos, 2 horas e retire o excesso com o aspirador. Se preferir, 
pode misturá-lo a 10 gotas de óleo da essência preferida, para fi car com 
cheiro agradável.
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ímã de geladeira

Quando as frutas que você escolheu com tanto carinho derem 
sinais de que vão passar do ponto antes que dê para consumi-
-las, é hora de tomar providências para evitar o desperdício. 
Aquelas que já estão com uma parte estragada não precisam 
ser jogadas inteiras no lixo. 

BANANA, MAÇÃ OU PERA, por exemplo (que não 
duram muito nem na salada de frutas, como explicado 
a seguir), podem ser fatiadas, salpicadas de açúcar e 
canela e levadas ao micro-ondas por 1 minuto – e se 
transformam num DELICIOSO DOCE. Ou ainda, bem 

picadinhas, podem ser acrescentadas à massa de algum BOLO 
antes de levá-lo ao forno. 

A porção do MAMÃO que ainda estiver boa, 
assim como um ou outro MORANGO que seja 
possível aproveitar, pode ser batida com leite 
no liquidifi cador, para dar sabor à VITAMINA. 

SEIS SOLUÇÕES SIMPLES PARA PROLONGAR A VIDA 
DAQUELAS QUE ESTÃO PASSANDO DO PONTO

frutas maduras

POLPA
É a melhor maneira de preservar o sabor e tam-
bém as vitaminas e os minerais das frutas. Basta 
descascá-las e batê-las no liquidifi cador com um 
pouco de água (o sufi ciente para formar uma pasta) 
e colocar em saquinhos para levar ao congela-
dor. Conforme explica a nutricionista da Hortifruti, 
Larissa Mathias, dessa forma prolonga-se a vida 
das frutas por mais dois meses.

“As polpas congeladas são o que há de 
mais próximo da fruta natural. Além de 
suco, servem para fazer sorvetes, mousses e 
vitaminas”, afi rma. “O congelamento dispensa 
aditivos químicos e as porções individuais são 
muito práticas e evitam desperdícios. É também 
uma forma de garantir que sua fruta favorita 
esteja disponível mesmo fora de época.”

SALADA DE FRUTAS
Não há receita defi nitiva. Basta que as frutas estejam bem 
maduras e doces. Imersas no suco de laranja, elas duram 
por mais tempo do que in natura, mesmo picadas. Contudo, 
Larissa dá algumas dicas: primeiro, é bom evitar muitas frutas 
cítricas. “Especialmente se já tiver laranja. Procure escolher 
entre morango, kiwi ou carambola. Nunca todas essas juntas. 
Frutas mais doces ou neutras, como uva, manga, melão, 
melancia, pera e goiaba podem ser usadas à vontade.”

Se quiser que a salada de frutas dure por 
mais de três dias, dispense banana, maçã 
e morango, que oxidam facilmente. Antes de 
misturar as frutas, salpique-as com gotas de limão, 
para que não escureçam. E armazene, depois de 
pronta, em recipiente aberto, dentro da geladeira.

GELEIAS
As geleias feitas em casa não estragam tão rápido: o açúcar 
(natural da fruta ou adicionado) age como conservante. “Se 
preparadas e armazenadas corretamente, têm validade de 
até dois meses”, diz a nutricionista. “Para preservá-las ao 
máximo, na hora de servi-las não introduza talheres sujos, 
não tire o vidro da geladeira toda hora (a variação de tem-
peratura prejudica os ingredientes) nem esqueça os potes 



destampados por muito tempo, para evitar a proliferação de microrganismos.”
É possível fazer geleia de qualquer fruta, mas deve-se prestar atenção 

às seguintes características: se for mais consistente, como maçã ou melão, 
pique em pedaços pequenos, para que dissolvam melhor durante o cozi-
mento. Vale pressionar os pedacinhos que teimam em fi car inteiros, com 
ajuda de uma colher, enquanto a geleia ganha consistência ao fogo. Frutas 
como morangos, amoras, peras e laranjas dissolvem mais facilmente. Se 
preferir uma geleia mais pastosa e menos rústica, bata-a com um mixer 
ou liquidifi cador, depois de fria.

Por que as frutas da 
Hortifruti duram mais?

Nossas frutas, assim como os legumes e as verduras, são 
conhecidas pelo frescor e qualidade, e por durarem mais 
tempo depois de compradas. É simples: não é por química nem 
manipulação, é a logística aplicada! Nosso sistema de transporte 
tem o compromisso de levar os produtos da plantação até a loja 
em no máximo 24 horas após a colheita. Assim, chegam 
superfrescos à mesa do cliente, com vida longa.

GELEIA DE MORANGO COM PIMENTA
“Além de conter vitamina C, compostos fenólicos (substâncias antioxidantes, 
que auxiliam no combate de doenças cardíacas e câncer) e fi bras solúveis e 
insolúveis encontradas no morango, a pimenta acrescenta uma substância 
chamada capsaicina, que tem um alto poder antioxidante”, diz Larissa. 

INGREDIENTES
• 1 caixa de morangos
• 2 pimentas-dedo-de-moça picadas
• 1/2 limão espremido e coado
• 1 xícara (chá) de açúcar demerara

PREPARO
Coloque todos os ingredientes numa panela e deixe ferver por 10 minutos. 
Retire do fogo, coloque em um vidro bem higienizado e leve à geladeira. 

R E C E I T I N H A  R Á P I D A
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surpresa
AFINAL, O QUE HÁ NESSE ALIMENTO, ÀS VEZES 
TACHADO DE VILÃO E OUTRAS DE HERÓI?

O ovo passou muito tempo sendo condenado, mas por um 
motivo raso: contém colesterol. Contudo, esse componente 
representa apenas 5% do total de gorduras concentradas na 
gema. A maior parte é composta por ácidos graxos poli-insa-
turados (como Ômega 3 e Ômega 6), chamados “gorduras 
boas” pela importância que têm na produção de energia, 
desenvolvimento celular e até no transporte do oxigênio. 

De acordo com o Instituto Ovos Brasil, o ovo está 
relacionado incorretamente a doenças cardiovasculares em pessoas saudá-
veis. A gema possui proteína em sua composição e vitaminas do Complexo 
B, como tiamina (B1), ribofl avina (B2), piridoxina (B6), ácido fólico, vitamina 
B12, biotina e o mais expressivo desse complexo: a colina, um nutriente que 
compõe a membrana celular e atua na transmissão dos impulsos nervosos.

Por sua vez, 85% da clara são compostos por água. É nela que também 
está presente a albumina, tipo de proteína importante na composição dos 
músculos e que ajuda a dar firmeza à pele (sim, pode passá-la sobre a pele 
que ela ajuda a tratar queimaduras!). De forma genérica, é permitido, sob 
níveis saudáveis, consumir um ovo por dia. Contudo, às pessoas com proble-
ma de colesterol alto, recomenda-se no máximo a ingestão de três ovos por 
semana. Na dúvida, consulte o médico!

Ovo sem

TESTE DE 
QUALIDADE: na 
geladeira, o ovo dura 
até um mês. Mas, na 
dúvida, mergulhe-o 
num copo com água. 
Se afundar, ainda 
está fresco; se boiar, 
já está estragado.

ímã de geladeira
COMPOSIÇÃO DO OVO
• Colina – Na gestação, é essencial 
para o desenvolvimento do sistema 
nervoso do feto e ainda é responsável 
pela formação do hipocampo, área do 
cérebro onde se estabelece a memória. 
No idoso, tem papel na manutenção 
do circuito do impulso nervoso e da 
memória. A defi ciência de colina está 
relacionada a processos infl amatórios 
responsáveis pelas doenças cardiovas-
culares. O consumo de 2 ovos fornece 
50% das necessidades diárias de colina 
de uma mulher adulta.

• Vitamina D – O ovo é um dos 
poucos alimentos que possuem vita-
mina D (vitamina lipossolúvel), respon-
sável pela deposição do cálcio ósseo e 
também importante na prevenção de 
doenças cardiovasculares e diabetes. 
Possui ainda vitaminas A, E e K.

• Antioxidantes – Presentes nos 
carotenoides que dão cor à gema. Pro-
tege os olhos da luz solar evitando 
a degeneração macular relacionada 
à idade. A presença de gorduras no 
ovo favorece a absorção desses ca-
rotenoides pela célula.

• Minerais – Os principais são cálcio, 
fósforo, ferro, magnésio, manganês, 
zinco, cobre e selênio – encontrados 
no ovo e que atendem a 50% das 
necessidades diárias do adulto.

• Colesterol – A gema tem uma 
pequena quantidade de gordura 
saturada, que contém colesterol. A 
substância, em níveis saudáveis, é 
necessária para o bom funcionamen-
to do organismo, e seu papel como 
causador de doenças cardiovasculares 
é muito questionado.

TIPOS DE OVOS
• De granja – Vem das aves criadas em gaiolas e alimentadas à base de ração.
• Caipira – Botado pelas galinhas que vivem soltas e se alimentam do que 
encontram pelo chão.
• Orgânico – De galinhas livres de confi namento, e que comem apenas 
alimentos livres de agrotóxicos.
• Branco ou vermelho – A variação na cor da casca não interfere nas propriedades 
nutricionais, depende apenas da genética da galinha poedeira (geralmente, as de 
penas brancas põem ovos brancos e as de penas amarronzadas, ovos vermelhos).
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penas brancas põem ovos brancos e as de penas amarronzadas, ovos vermelhos).

Mexido, pochê, cozido 
e frito são as maneiras 
mais comuns de 
preparar o ovo. Sem 
se esquecer da omelete, 
que permite recheios 
bem versáteis.
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do tesouro mineiro

Por ana paula kuntz, de São Gotardo (MG)   FoToS ricardo d’anGelo  

Com Produção iniCiada há TrêS anoS, a 
SekiTa agronegóCioS já eSTá enTre oS lídereS 
braSileiroS no ForneCimenTo de beTerraba

joia
a nova

beterraba

1.
A máquina que revolve os 
canteiros e aduba a terra 
também planta as sementes



raiz bojuda de cor vermelho brilhante é uma das mais novas 
preciosidades no estado mineiro. Sediada na cidade de São 
Gotardo (MG), a Sekita Agronegócios preparou suas terras 

para ser o maior berço de beterraba no Brasil, começou a produzi-la 
há três anos e já está colhendo o suficiente para liderar o fornecimen-
to em todo o país. E até exportar. O abastecimento pode ser mantido 
durante todo o ano graças às câmaras frias instaladas nas fazendas. 
“Esse produto é sazonal, e a melhor colheita é feita na época do inver-
no, quando a beterraba brota mais saborosa”, afirma Eduardo Sekita 
de Oliveira, diretor agrícola da companhia. 

Ele ensina que uma boa beterraba deve ser bem vermelha por 
dentro. Se a linha em espiral estiver esbranquiçada, significa que o 
tubérculo passou do ponto. Não é inapropriado, mas certamente será 
menos saboroso. “Para manter a qualidade ao longo dos meses após 
a colheita, armazenamos as beterrabas em ambiente com umidade 
elevada, a uma temperatura próxima de zero. Assim, elas ficam 
‘adormecidas’. Não congelam, mas também não brotam.” 

Outro diferencial desses produtores são as máquinas de plantio. 
Com uma parte vinda da Holanda e outra da Itália, no Brasil apenas 
eles têm o sistema acoplado que prepara os canteiros, promove a 

A

2.
Depois de 15 dias, as folhas 
estão brotando e a raiz 
começa a ganhar forma
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3.
Depois de 60 dias, as  
beterrabas já têm a forma e  
a cor da fase “adulta”

trajetória
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adubação e planta as sementes. “Adquirimos conhecimento em visi-
ta a países que são referência, como França, Holanda, Austrália e 
Estados Unidos. Além disso, o trator é guiado por GPS, que dá um 
aproveitamento milimétrico ao terreno”, diz Eduardo. “Essa automa-
ção, assim como na fase da colheita, nos permite empregar nossos 
mais de 700 funcionários em atividades de menor esforço físico”, 
afirma o diretor executivo, Makoto Sekita. 

Na outra ponta da cadeia, a exigência de caminhões frigorificados 
para transportar o produto já embalado garante que o legume che-
gue em perfeito estado ao consumidor final. “Nossa frota toda tem 
sistema de refrigeração. No caso de clientes que usam seu próprio 
transporte, como os importadores do Uruguai, só permitimos o 
embarque em caminhões semelhantes”, diz Makoto. “Afinal, não 
queremos prejudicar em algumas horas o capricho e o cuidado de 
todo o trabalho realizado em anos.”

a Grande faMília
Quando veio do Japão para o Brasil na década de 1930, Katsuji Sekita 
não sabia nada de agricultura. De uma família de comerciantes de 
móveis, o jovem veio com a coragem, menos de 20 anos de idade e 

4.
Em cerca de 90 dias, o 
legume já está no ponto 
de colheita. As beterrabas 
de melhor qualidade têm a 
safra no período do inverno 
e, para que possam resistir 
aos meses seguintes, têm 
as folhas (muito sensíveis)  
removidas ainda no campo

6.
Trazidas do campo ou das 
câmaras frias, as beterrabas 
levam um “banho” para retirar 
a terra da lavoura

5.
Essa etapa ocorre apenas com parte da safra. As 
beterrabas colhidas para consumo ainda no inverno 
seguem direto para os mercados. Aquelas que serão 
estocadas para abastecer as lojas durante o verão 
são encaixotadas e armazenadas em câmaras com 
temperatura próxima a zero e umidade de quase 
100%, sem as folhas, o que lhes garante o estado de 
dormência (não congelam, mas também não brotam)
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sem passagem de volta, para aprender na cidade de Morretes (PR) um 
meio de sobrevivência: a horticultura. Quarenta anos depois, já pai de 
oito filhos, Sekita havia se tornado um autêntico agricultor e também 
empreendedor – comprou terras no interior de Minas Gerais, numa 
região de cerrado inóspita para o cultivo de lavouras, e pouco a pouco 
viu sua família se transferir para São Gotardo e firmar-se como sinôni-
mo de uma das maiores holdings do agronegócio brasileiro.

Além dos descendentes de Katsuji e de sua mulher, Etsuko, a empre-
sa conta com sócios agregados. Ao todo, são 44, que representam sete 
famílias – de outros sobrenomes, inclusive – com direitos sobre os 3.400 
hectares da Sekita. Dessa área, 220 hectares são destinados às beterra-
bas. Uma área de 850 hectares é usada para o plantio de cenoura. 
Antes de se consagrarem na liderança da produção nacional dessas 
raízes, os Sekita plantaram milho, soja e outros cereais que não prospe-
raram. “No caso da soja, nossa primeira safra rendeu apenas nove 
sacos”, diz Eduardo. “A descoberta desses tubérculos como produtos 
regionais da prosperidade aconteceu depois de muitos testes.”

Além de milho, soja e trigo, que continuam a produzir, a holding 
também diversificou sua família de produtos acrescentando alho e 
leite ao portfólio. “Procuramos integrar as produções, por exemplo, 

9.
Então, são carregadas para caminhões 
frigorificados, para pegar a estrada em ambiente 
com baixa temperatura, e seguem até as lojas

8.
Dali, são embaladas em sacos 
plásticos, que ajudam a manter  
a umidade necessária para que 
o legume não murche

7.
Na esteira, as beterrabas passam 
pelo arremate, que é a retirada das 
pontas, para renovar-lhes o frescor



alimentando o gado com cenouras inadequadas para o comércio 
ou com as folhas descartadas das beterrabas. Por outro lado, usa-
mos o esterco das vacas produtoras de leite para adubar as planta-
ções e produzir biogás, que gera energia para as câmaras frias”, 
afirma Antônio Márcio da Silva, diretor comercial da empresa. “O 
alho também serve como repelente natural, espantando insetos do 
gado e das lavouras. É um ciclo que favorece a sustentabilidade e 
minimiza o desperdício.”

PROPRIEDADES DA BETERRABA
Fonte das vitaminas A, C e do complexo B, também possui magnésio, 
zinco, potássio, fósforo e ferro, numa forma de fácil absorção pelo orga-
nismo, que a torna recomendada para tratar a anemia. O componente 
betaína tem ação anti-inflamatória. Também contém flavonoides e caro-
tenoides, que são antioxidantes, colabora com o bom colesterol, ajuda 
a limpar o sangue e a evitar o desenvolvimento de câncer. 

(Da esq. para a dir.), 
Márcio, Makoto e Eduardo, 
sócios e diretores da Sekita: 
integração.  
O gado fornece adubo à 
plantação, as cenouras 
alimentam as vacas, que 
fornecem esterco para a 
produção de biogás, usado 
na geração de energia  
das câmaras frias, onde são 
estocadas as beterrabas

Média de produção Sekita
Cenoura: 60 mil toneladas/ano
Beterraba: 20 mil toneladas/ano
Alho: 3,7 mil toneladas/ano
Leite: 35 mil litros/dia

Média de fornecimento 
para a Hortifruti
Cenoura: 1,5 mil toneladas/ano
Beterraba: 120 toneladas/ano
Alho: 120 toneladas/ano

hortifruti  21
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INGREDIENTES DA SALADA 
• 800 g de beterrabas pequenas, 
  com as folhas
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
• Sal e pimenta-do-reino moída 
   na hora a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO 
• 1 1/2 xícara (chá) de iogurte natural
• 1 colher (sopa) de raspas de limão
• Suco de 1 limão
• Azeite de oliva
• Sal e pimenta-do-reino 
  moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO DA SALADA
1. Lave bem as beterrabas, mantendo 

 SALADA DE BETERRABA
RENDIMENTO: 8 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

o máximo de casca possível; reserve as 
folhas. 2. Corte 400 g (metade) delas 
em quatro na vertical; tempere com 
azeite, sal e pimenta a gosto. 3. Asse-as 
ao forno, a 200 ºC, por 30 a 45 minutos 
(as beterrabas devem ficar firmes e 
doces) e reserve. 4. Descasque a outra 
metade das beterrabas cruas, lave-as 
bem e fatie-as finamente. 5. Misture as 
beterrabas assadas com as cruas, junte 
as folhas picadas e tempere tudo com 
sal e pimenta. 6. Disponha um pouco do 
molho em um prato de servir, coloque 
as beterrabas por cima e sirva em seguida. 
7. Para o molho, misture todos 
os ingredientes, tempere e reserve.

INGREDIENTES
• 3 colheres (sopa) de bagaço de beterraba*
• 2 xícaras (chá) de coco ralado
• 1 e 1/2 lata de leite condensado
• 1 e 1/2 colher (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO 
1. Misture todos os ingredientes em uma 
panela. 2. Cozinhe ao fogo médio, 
mexendo sempre, até atingir o ponto de 
brigadeiro (para enrolar com as mãos). 
3. Coloque num recipiente e deixe esfriar. 
4. Sirva como preferir

* Lave e higienize as beterrabas para depois 
   batê-las no liquidificador com água. 
   Coe para obter o bagaço.

  BEIJINHO DE BAGAÇO 
DE BETERRABA
RENDIMENTO: 30 UNIDADES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

INCONFUNDÍVEL
Colorida e saborosa, a raiz 
pode ser usada em vários tipos 
de receita, crua ou cozida, 
doce ou salgada. Aqui, duas 
sugestões inspiradoras.
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novidades

Um suco saboroso que dá energia e contém ingredientes que podem ajudar na 
prevenção do câncer. Este é o Suco Rosa Shock, que a Hortifruti criou em home-
nagem ao Outubro Rosa – movimento popular internacional que estimula a 
população a participar da luta contra o câncer de mama. O lucro gerado pela 
venda do Suco Rosa Shock no mês de outubro foi revertido em doações a insti-
tuições que ajudam mulheres no combate ao câncer, o INCAvoluntário e a 
Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Entre os 
ingredientes da receita exclusiva, idealizada pela equipe de nutricionis-
tas e engenheiros de alimentos, estão a beterraba e a manga, que 
possuem nutrientes anticancerígenos e evitam a produção de 
radicais livres. Além disso, o suco conta com gengibre e laran-
ja, que têm vitaminas e antioxidantes. Devido ao sucesso, ele 
permanecerá no mix de produtos da Hortifruti.

SUCO ROSA SHOCK
UMA FÓRMULA PODEROSA, UMA CAUSA NOBRE

Pelas estradas do Brasil, os caminhões da Hortifruti 
vão e vêm transportando frutas, legumes e verdu-
ras com o compromisso de entregá-los com qua-
lidade total às lojas, em um prazo máximo de 24 
horas após a colheita. Tão frescos, que é quase 
como se o próprio produtor os estivesse entregan-
do ao consumidor. Essa ideia foi aproveitada pela 
MP Publicidade, agência responsável pela comu-
nicação visual da Hortifruti, para criar peças ino-
vadoras: em vez de levar apenas a logomarca, as 
carrocerias da frota foram estampadas com ima-
gens que representam os caixotes de madeira, 
ícone que remete ao campo. A transformação 
começou em janeiro de 2012, e contempla produ-
tos como laranja, banana, tomate, alface, couve-
flor e repolho-roxo. Assim, os caminhões passa-
ram a circular “fantasiados” de caixas gigantes, 
transportando os produtos e a alegria da Hortifruti 
pelas rodovias do país. 

NA PASSARELA, NOSSA   
FROTA DE ROUPA NOVA

ingredientes da receita exclusiva, idealizada pela equipe de nutricionis-
beterraba e a manga, que 

possuem nutrientes anticancerígenos e evitam a produção de 
gengibre e laran-

, que têm vitaminas e antioxidantes. Devido ao sucesso, ele 



Ao mesmo tempo que busca manter a simplicidade da feira livre 
permeando o ambiente das lojas e a atenção no atendimento, 
como se cada cliente fosse único, a Hortifruti está se tornando 
uma gigante, com responsabilidades e desafios de gestão tam-
bém enormes. Com quase 30 lojas, a empresa – oficialmente 
chamada Hortigil Hortifruti S/A – dedicou o ano de 2014 à 
implantação do SAP (sigla em alemão para um sistema inte-
grado de gestão), conhecido por seu rígido e confiável contro-
le de informações. Batizado na companhia de Nova Safra, é um 
dos sistemas de gestão mais modernos e estima-se, inclusive, que 
oito de cada dez grandes empresas do mundo o utilizem.

Foram necessários dez meses de trabalho, do planejamento ao 
treinamento do pessoal para operar o sistema. Conforme explica a 
diretora de projetos corporativos da Hortifruti, Walquyria Majeveski, 
o grande indicador de sucesso foi justamente os clientes não terem 
percebido nada durante esse período. “Era exatamente assim que 
queríamos que acontecesse, pois a mudança afetou apenas as 
operações internas”, afirma. “As vendas transcorreram normal-
mente. Porém, com uma base mais sólida a partir da implantação 
do SAP, poderemos avançar em soluções acessórias para facilitar a 
vida do cliente com mais segurança.”

Ela explica que a mudança foi necessária para estabelecer um nível 
maior de controle, implantar a gestão por indicadores, tomar decisões 
com base em informações confiáveis, ter segurança sobre sua opera-
ção e sobre os dados gerados. “São avanços comuns na vida das 
empresas. À medida que elas vão crescendo, como é nosso caso, o 
nível de exigência de seus stakeholders aumenta, e isso implica em 
melhorar o grau de governança. É assim que a tecnologia passa a ser 
imprescindível nos processos organizacionais”, diz Walquyria. “Para a 
Hortifruti, o SAP representou a solução de problemas rotineiros na 
companhia, como a eliminação do retrabalho, a garantia de exatidão 
no trânsito da informação, a possibilidade de novas visões gerenciais 
e a segurança reportada aos gestores para suas decisões.”

Sistema Sap/Nova Safra
Gestão com a qualidade merecida

hortifruti  25
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menu do chef

SABENDO quAiS SãO 
OS AlimENtOS ricOS 

Em SErOtONiNA, 
SuBStâNciA 

rESpONSávEl  
pElA SENSAçãO  
DE BEm-EStAr,  

é pOSSívEl iNcluir
mAiS AlEgriA  
NO DiA A DiA

pElA AlimENtAçãO

por ana paula kuntz
Fotos ricardo d´angelo

seja
feliz

Coma bem e

“Desde pequena, 
quando morava 
com minha mãe, 
minha casa sempre 
foi muito animada”
Janaína rueda
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m abraço, um elogio, 
um presente, um do-
mingo ensolarado. Há 
muitas coisas no entor-

no que nos deixam alegres. Mas 
existe uma fisiologia da felicidade, 
uma coisa que vem de dentro para 
fora. Serotonina é o nome dela. 
Essa substância permite a “comuni-
cação” entre os neurônios e outras 
células do corpo e é muito impor-
tante para regular o ritmo cardía-
co, o sono, o apetite e também o 
humor. Estudos revelaram que a 
serotonina em baixos níveis está 
associada ao desenvolvimento de 
depressão, enxaqueca e irritação, e, 
por isso, passou a ser chamada de 
neurotransmissor da alegria. Todo 
mundo é capaz de produzir seroto-
nina (diga-se, os homens em maior 
quantidade que as mulheres), mas 
existem elementos que estimulam 
essa produção. “Os alimentos co-
nhecidos como ‘agentes do bom 
humor’ são ricos em nutrientes que 
dão ânimo e aumentam a euforia e 
o bem-estar. O triptofano, por exem-
plo, é um aminoácido precursor da 
serotonina, presente em peixe, leite, 
soja, nozes, amêndoa e amendoim, 
entre outros”, afirma a nutricionista 
da Hortifruti, Larissa Mathias. “Os 
carboidratos, contidos em pães e 
massas integrais, também contri-
buem para a sensação de alegria.” 
Outra fonte são as vitaminas do 
Complexo B, encontradas no ar-
roz integral, em carnes, milho, 
ovos, folhas verde-escuras e na 
maioria dos legumes. 

Mesmo sem saber das proprie-
dades desses ingredientes, a chef 
Janaína Rueda, do Bar da Dona 
Onça, em São Paulo, desenvolveu 
para seu cardápio várias receitas 
muito “alegres”. “É uma grande 
coincidência! Mas, de fato, sou uma 
pessoa muito festeira”, diz. “Desde 
que eu era pequena, minha casa 

U

Bolinho de espinafre
rendimento: 40 unidades

dificuldade:    fácil    médio    difícil

ingredientes 
• 4 kg de espinafre
• 500 g de farinha de trigo
• 500 g de gema
• 500 g de clara 
• 200 g de arroz
• Sal a gosto
• Noz-moscada a gosto
• 500 g de parmesão

modo de preparo 
1. Pique o espinafre e tire o máximo de 
água possível, espremendo-o  
em um pano. 2. Junte-o com os demais 
ingredientes e misture até fazer uma 
massa homogênea. 3. Para bolear os 
bolinhos e fritar, use como medida uma 
colher de sobremesa. 4. Frite em óleo 
por cerca de 4 minutos

espinafre
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INGREDIENTES DO SALMÃO
• 1 filé de salmão de 
   aproximadamente 250 g
• 15 ml de azeite de oliva extravirgem
• 1/3 de bandeja de shiitake
• 1/3 de bandeja de shimeji
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO DO SALMÃO
1. Coloque o azeite em uma frigideira 
antiaderente, leve ao fogo e deixe 
esquentar um pouco. 2. Coloque o 
salmão e deixe até dourar, vire e doure 
o outro lado. 3. Na mesma frigideira, 
adicione os cogumelos, refogue e 
tempere com sal; reserve.

INGREDIENTES DO PURÊ 
DE MANDIOQUINHA
• 350 g de mandioquinha (batata baroa)
• 50 g de manteiga sem sal
• 30 g de cebola bem picada
• 1 dente de alho finamente picado
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO DO 
PURÊ DE MANDIOQUINHA
1. Descasque a mandioquinha e corte em 
cubos grandes. 2. Cozinhe em água 
abundante por aproximadamente 

Chef Cassiana Brumati

sempre foi muito animada. Hoje 
em dia, morando e trabalhando no 
centro de São Paulo, posso dizer 
que minha vida continua uma fes-
ta, porque essa região é um enorme 
buchicho e reúne pessoas de todo 
tipo. Eu adoro!”. Entre os destaques 
do seu “menu da felicidade” estão 
os bolinhos de espinafre e o pica-
dinho de carne com ovo e banana. 

Valorizando o peixe, a chef Cas-
siana Brumati, do restaurante 
Mero, em Rio Claro (SP), criou uma 
receita de salmão que exalta tem-
peros da cozinha mediterrânea, 
sua principal inspiração. 

Convidamos também o chef Lu-
cas Corazza, mestre em chocolate e 
famoso na feirinha gastronômica da 
Praça Benedito Calixto, praticamen-
te uma atração turística dos fi ns de 
semana paulistanos, para ensinar 
a fazer um delicioso brownie. Uma 
receita para repartir, não para devo-
rar sozinho! Nunca é demais avisar: 
chocolate é bom, mas é muito caló-
rico e pouco nutritivo. Por isso, me-
lhor ingeri-lo em doses moderadas. 
Afi nal, a plena alegria só é possível 
com a saúde em dia. Chame os ami-
gos para compartilhar, e seja feliz!

“Os alimentos conhecidos 
como ‘agentes do bom humor’ 
são ricos em nutrientes que 
dão ânimo e aumentam 
a euforia e o bem-estar. O 
triptofano, por exemplo, é 
um aminoácido precursor da 
serotonina, presente em peixe, 
leite, soja, nozes, amêndoa e 
amendoim, entre outros”

ABACAXI
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Larissa Mathias

15 minutos. 3. Escorra e amasse com 
a ajuda de um espremedor de batatas; 
reserve. 4. Em uma frigideira, coloque 
a manteiga e refogue a cebola e o alho. 
5. Adicione a mandioquinha amassada 
e tempere com sal, mexendo 
constantemente até obter uma 
mistura homogênea.

INGREDIENTES DA GELEIA DE ABACAXI
• 150 g de açúcar
• 1 pedaço de canela em pau
• 1/2 abacaxi

MODO DE PREPARO DA 
GELEIA DE ABACAXI
1. Coloque todos os ingredientes em uma 
panela e deixe em fogo baixo até o 
abacaxi dissolver. 2. Se necessário, 
coloque um pouco de água fria no 
decorrer do processo. 3. Leve para gelar 
por aproximadamente 2 horas.

MONTAGEM
1. Coloque o purê de mandioquinha em 
um prato raso branco. 2. Disponha o filé 
de salmão com os cogumelos por cima. 
3. Finalize com a geleia de abacaxi.

DICA: decore com pimenta-rosa.

 SALMÃO DA CHEF GRELHADO
RENDIMENTO: 1 PORÇÃO     
DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

menu do chef
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arco-íris de sabor
As cores também estão 
relacionadas à alegria dos 
pratos. Além das propriedades 
que alguns alimentos têm 
de produzir a serotonina, seu 
colorido contribui para aumentar 
o interesse pela comida. Embora 
pesquisas ainda discutam o 
papel do visual na produção 
de saliva, é fato que uma 
apresentação bonita e atraente 
causa maior simpatia e estimula 
o desejo de saborear o preparo. 
Afi nal, essa salada de verduras 
e legumes, por exemplo, ou as 
frutas picadas abaixo, não são 
mesmo de comer com os olhos?

• aveia: cereal que contém altas doses de triptofano. 
Além do aminoácido que auxilia o organismo a liberar 
a serotonina, também tem bons níveis de selênio, que 
colabora para a produção de energia.

• Banana madura: contém duas substâncias que 
auxiliam o humor: os carboidratos, que estimulam a 
produção de serotonina e a vitamina B6, que garante 
mais energia. É ótima como opção de lanche rápido.

• espinafre e folhas verde-escuras: têm 
efeito antidepressivo por ser ricos em magnésio – que 
atua na produção de energia, potássio e vitaminas A, 
C e do Complexo B, que ajudam a manter tranquilo o 
sistema nervoso.

• frutas oleaginosas: são as nozes, castanhas, 
amêndoas e a mais poderosa de todas, a castanha-do-
-pará. Auxiliam na diminuição do estresse, pois contêm 
um importante antioxidante, o selênio.

• Ovos: contêm substâncias que garantem o bom humor, 
como a tiamina e a niacina (vitaminas do Complexo B), 
além de fazer bem para a memória.

• Peixes e frutos do mar: grandes fontes de 
minerais importantes para a atividade cerebral, como 
o selênio. também ajudam a combater o cansaço e a 
ansiedade. os frutos do mar são ricos em zinco, mineral 
essencial para o bom humor.

• Pimentas: a sensação de ardência é provocada pela 
capsaicina – substância presente na pimenta –, que faz com 
que o cérebro produza mais endorfi na, neurotransmissor 
responsável pela sensação de euforia. A pimenta-de-cheiro, 
a vermelha e a malagueta são as melhores para o humor.

• Brócolis: rico em ácido fólico, que é importante para a 
liberação da serotonina. Além de garantir o bom humor, 
renova as células e previne defeitos no sistema nervoso 
dos fetos. portanto, é essencial para as gestantes.

• sementes de abóbora e girassol: ricas em 
triptofano, além de auxiliar na manutenção do bom 
humor, também ajudam a melhorar a qualidade do sono. 
podem ser consumidas entre as refeições, como lanche.

• Chocolate: tem trebomina, substância que estimula 
a produção de serotonina.

Os principais alimentos da felicidade

auxiliam o humor: os carboidratos, que estimulam a 
produção de serotonina e a vitamina B6, que garante 

minerais importantes para a atividade cerebral, como 
o selênio. também ajudam a combater o cansaço e a 

Uma apresentação 
bonita e atraente 
causa maior simpatia 
e estimula o desejo de 
saborear a receita
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picadinho de filé com 
arroz soltinho, ovo  
frito e tartar de Banana
rendimento: duas porções

dificuldade:    fácil    médio    difícil

ingredientes do picadinho
• 400 g de filé-mignon
• 2 colheres (sopa) de tomate sem  
  pele e sem semente
• 2 colheres (sopa) de ervilhas frescas
• 2 colheres (sopa) de cebola branca
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• Sal, pimenta e salsinha a gosto

ingredientes do tartar de Banana
• 2 bananas nanicas
• 2 colheres (sopa) de pimenta-biquinho
• 1 colher (sopa) de salsinha
• 1 colher (sopa) de cebolinha
• 2 colheres (sopa) de cebola roxa
• 50 ml de suco de limão
• Sal e azeite a gosto

modo de preparo do picadinho
1. Pique a carne em pedaços pequenos. 
Faça isso usando a ponta de uma faca 
bem afiada. 2. Em uma panela, coloque 
o azeite e junte a carne. Frite-a em fogo 
médio até dourar. 3. Acrescente a 
cebola e a manteiga. 4. Acerte o sal e a 
pimenta. 5. Adicione o tomate e a 
ervilha e mexa delicadamente.  
6. Por último, coloque a salsinha.

modo de preparo do 
tartar de Banana
1. Pique as bananas em cubinhos. 
2. Em uma vasilha, adicione aos outros 
ingredientes. 3. Mexa delicadamente 
para que as bananas não se 
desmanchem.

finalização
1. Sirva o picadinho com o tartar de banana 
acompanhados de arroz branco e um ovo 
frito. 2. Se quiser, incremente a refeição 
levando à mesa caldinho de feijão e farinha 
de mandioca aquecida na manteiga.

menu do chef

Banana



american stYle fudge BroWnie
rendimento: 1 unidade

dificuldade:    fácil    médio    difícil

ingredientes 
• 290 g de manteiga
• 220 g de açúcar mascavo
• 190 g de chocolate meio amargo 53% cacau
• 170 g de chocolate branco 
   em pedaços grandes
• 100 g de amêndoas picadas
• 100 g de amêndoas laminadas 
   para decoração
• 80 g de açúcar refinado
• 70 g de farinha de trigo
• 45 g de chocolate em pó
• 3 ovos inteiros
• 3 claras

modo de preparo 
1. Separe dois bowls médios, uma panela 
pequena e uma assadeira de 
aproximadamente 30 cm x 20 cm, untada 
com manteiga e forrada com papel-
-manteiga. 2. Preaqueça o forno a 200 °C. 
3. Em uma panela, leve ao fogo a 
manteiga com o chocolate meio amargo e 
mexa sem parar, para que não queime o 
fundo. 4. Em um bowl, peneire a farinha, 
o açúcar mascavo e o chocolate em pó e 
misture. 5. No outro bowl, misture os ovos 

e as claras com o açúcar, sem deixar que 
o volume aumente. 6. Junte o chocolate 
derretido à mistura de ovos. 
7. Por fim, adicione a farinha peneirada 
com chocolate em pó e misture até ficar 
homogêneo. 8. Coloque a massa na 
forma e espalhe as amêndoas picadas e 
o chocolate branco, de forma 
homogênea; aperte-os com uma colher 
para que fiquem envolvidos com 
a massa. 9. Espalhe as amêndoas 
laminadas por cima e leve ao forno por 
15 a 20 minutos até formar uma crosta 
fina na superfície; o brownie deve ficar 
assado, mas não seco. 10. Retire do 
forno e interrompa a cocção, colocando-o 
no freezer ou sobre uma pedra fria. 
11. Ainda na assadeira, corte os 
brownies no tamanho desejado, 
deixando as bordas retas. 12. Sirva 
morno ou em temperatura ambiente.

dica de chef: sorvetes de frutas, como 
maracujá, framboesa, amora e banana, 
combinam muito bem com o brownie. Se 
preferir, sirva com calda quente e sorvete 
de baunilha, pistache ou café.

Lucas Corazza
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escapada festas

o ano inteiro
CONHEÇA AS MAIORES E MAIS ANIMADAS 

CELEBRAÇÕES DA CULTURA BRASILEIRA
POR ANA PAULA KUNTZ

FESTÃO
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Carnaval do Brasil é uma das festas mais famosas do mundo todo. Mas o brasileiro é 
um povo festeiro e, no decorrer do ano, tem outras comemorações bem significativas 
e tradicionais de sua cultura. Contudo, por ser um país muito grande, é comum que 
nem todos os habitantes conheçam bem todas as festas regionais que acontecem. Por 

isso, listamos aqui as dez mais importantes, para você conciliar data e destino em sua 
próxima viagem, tornando a experiência muito mais animada.

JANEIRO
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Folia de Reis
Belo Horizonte (MG)
Tendo como data oficial o dia 6 de ja-

neiro, o festejo de rua que acontece em todo o 
país é um tipo de prolongamento do Natal: celebra 
a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Minas 
Gerais é o estado com maior número de folias sig-
nificativas, sendo que o destaque é para o desfile 
na capital mineira. Na Praça da Liberdade, o gru-
po mais tradicional a representar o auto natalino 
é o Folia dos Santos Reis, do Bairro Paulo VI, mas 
também participam outros, como a Caravana de 
Reis, de Santana de Pirapama, município a 152 
quilômetros de Belo Horizonte. Fantasias e muita 
música caracterizam a festa, assim como o reisado, 
uma dança de origem portuguesa que aqui é em-
balada por violão, sanfona, triângulo e pandeiro.

Lavagem da 
Escadaria do Bonfim
Salvador (BA)

Considerada a segunda maior manifestação popular 
da Bahia (atrás do Carnaval, apenas), o ritual teve 
origem em 1754, a partir de uma procissão jun-
to à imagem de Cristo transferida para a Igreja do 
Bonfim. Atualmente, realizada sempre na segunda 
quinta-feira de janeiro, o cortejo de baianas vesti-
das de branco (cerca de 200) parte da Igreja de Nos-
sa Senhora da Conceição da Praia e segue, num per-
curso de 8 quilômetros, até o Alto do Bonfim, onde é 
feita a lavagem da escadaria, com vassouras e água 
de cheiro, como símbolo de purificação.

JAN

06

Data
móvel

Essas festas têm datas diferentes a cada ano. Consulte 
a programação do ano em que você pretende participar.

Data
móvel
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FEVEREIRO ou MARÇO • Carnaval

Rio de Janeiro (RJ)
Os desfi les das escolas de samba são a principal 
atração, mas o Carnaval de rua – registrado pelo 
Guiness Book como o maior do mundo, com 2 mi-
lhões de participantes – também é imperdível. Va-
lorizando as marchinhas, é uma festança genuína, 
que reúne gente fantasiada para dançar e cantar, 
enquanto se desloca pelas ruas da cidade. Normal-
mente, basta chegar e se juntar, não precisa nem 
pedir licença. Alguns dos mais populares são Su-
vaco do Cristo e Simpatia É Quase Amor. 

Salvador (BA)
Não é preciso fantasia, apenas um abadá é sufi -
ciente para cair na folia atrás dos trios elétricos 
que percorrem os circuitos defi nidos pela prefeitu-
ra – que desde 2013 os mantém fechados, evitan-
do a entrada de baderneiros e favorecendo a se-
gurança. Estrelas da música baiana animam todos 
a “tirar o pé do chão” ao som de muito axé. Para 
quem prefere fi car esperando o trio passar, há os 
camarotes, que priorizam o conforto à mobilidade.

Olinda (Pe)
Mundialmente reconhecido pelos 
desfi les de bonecos gigantes, o 
Carnaval olindense é bastante pe-
culiar e parte do Centro Histórico 
percorrendo as charmosas ruas da 
cidade. Os blocos, entre os quais o 
mais famoso é o Homem da Meia-
Noite, são embalados pelo frevo.

Desfi le das escolas no 
Sambódromo do Rio de 
Janeiro. Abaixo, foliões 

do Carnaval de rua

O Homen da 
Meia-Noite e outros 

bonecos gigantes 
animam o Carnaval 

ao som do frevo
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JuNhO • Bumba-Meu-Boi 

São Luís (MA)
Celebrada de maneira mais descontraída, sem ganas de prêmio, 
a festa do Boi-Bumbá, no Maranhão, é caracterizada pelos desfi-
les de rua, como parte das festas juninas. De cunho bem familiar, 
é uma tradição que vem do século XVIII, firmada sobre a lenda 
de Pai Francisco, escravo que, para saciar o desejo de sua mu-
lher, Catirina, por comer língua de boi durante a gravidez, matou 
o mais belo animal do patrão. Desesperado, e para não passar o 
resto dos dias preso, o escravo teria pedido a ajuda de um pajé, 
que ressuscitou o boi e restabeleceu a paz. 

Parintins (AM)
O Festival de Parintins, no último fim de semana de junho, é con-
siderado a maior festa folclórica do mundo, que a cada edição atrai 
cerca de 100 mil pessoas para três noites de festa em que os bois 
Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho) protagonizam uma acirra-
díssima disputa no Bumbódromo. Contam pontos a criatividade e a 
beleza das alegorias, o enredo das toadas, que costuma exaltar as tra-
dições e as lendas regionais, e a animação da galera. Para chegar à 
ilha, o visitante pode ir de avião ou de barco, a partir de Manaus. Em 
2014, venceu o boi Garantido pela segunda vez consecutiva.
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JuNhO

Campina Grande (PB)
A festa que se intitula O Maior São 
João do Mundo é forró do começo 
ao fim. No Parque do Povo, área a 
céu aberto onde é promovido o ar-
raial, há até torcida organizada para 
assistir à competição de quadrilhas 
juninas, que desfilam dançando em 
um festival do qual sai premiado 
também o melhor “casal de noivos”. 
A prefeitura, inclusive, aproveita 
para realizar um casamento coletivo 
– em 2014 foram 150 casais apro-
veitando as bênçãos de Santo Antô-
nio, São Pedro e São João. Ainda so-
bre multidões: o “Quadrilhão Mexe, 
Campina”, coloca mais de 620 pares 
para dançar ao som da sanfona.

Caruaru (Pe)
No Pátio Luiz Gonzaga, uma enor-
me estrutura remonta uma vila, com 
direito a estação ferroviária e palcos 
onde se apresentam famosos artistas 
da música sertaneja e, especialmen-
te, do forró. Além de muito rojão, há 
fartura de comida – gigante. Isto é, 
receitas típicas, como polenta, char-
que, munguzá, bolo de rolo, cuscuz 
e até pipoca são feitos em tama-
nhos muito maiores que o comum. 
A fogueira também é imensa e as 
festas costumam ir até o sol raiar.

Cavalhadas 
Pirenópolis (GO) 

A disputa entre mouros e cristãos 
é o ponto de partida para a ence-
nação de ares medievais. Apesar 
de ser bem tradicional em Ala-
goas, a festa da cidade goiana é 
que ganhou fama nacional. Com 
início na segunda-feira, logo após 
o Domingo de Pentecostes, 
quando se dá a Festa do Divino, 
as Cavalhadas têm como perso-
nagens principais 12 cavaleiros 
azuis, representando os cristãos, 
e outros 12 vermelhos, remetendo 
aos mouros, que disputam a vitó-
ria com jogos e manobras a cava-
lo, num campo especialmente de-
dicado ao evento. Os mascarados 
também são figuras marcantes. 
Chamados de curucucus, são en-
graçados e divertem os visitantes 
com acrobacias e brincadeiras. 

Palco da festa, o grupo Coco Raízes 
de Arcoverde e comidas típicas

Cidade 
cenográfica 

AGOSTO • Festa do Peão de Barretos

Barretos (SP)
Com dez dias de duração, começou a ser realizada na década de 
1950 e se tornou o principal festival de rodeio e música sertaneja 

do país. A arena, projetada por Oscar Niemeyer, recebe as comitivas – original-
mente formadas por peões de boiadeiro que chegavam à cidade a cavalo – e 
visitantes mais descompromissados com o mundo country, mas dispostos a 
se divertir à moda caipira. Mais de 1 milhão de pessoas passa por ali, muitas 
também interessadas em se deliciar com a queima do alho, um “ritual” culi-
nário em que as receitas de arroz de carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne 
e churrasco são preparadas em fogão improvisado, bem próximo do chão. Fo

to
s,

 n
a 

se
qu

ên
ci

a 
- 

Ca
m

pi
na

 G
ra

nd
e:

 K
yl

le
r 

Co
st

a 
G

or
gô
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outubro
Círio de Nazaré
Belém (Pa)
Sempre no segundo domingo de outubro, a festa 
começou a ser celebrada em 1793 em devoção à Nos-
sa Senhora de Nazaré. Desde 1854, é realizada à luz 
do dia, mas sem dispensar as velas acesas. Tida como 
a maior procissão católica do mundo, atrai mais de 2 
milhões de pessoas que reverenciam a santa salva-
dora de um fidalgo português. A caminhada começa 
na Catedral de Belém e vai até a Praça Santuário de 
Nazaré, onde a imagem da Virgem Maria fica exposta 
aos fiéis por 15 dias. É tradição à mesa do almoço a 
receita paraense de pato no tucupi e maniçoba.

Oktoberfest
Blumenau (Sc)
A exemplo da “matriz”, Munique, a festa de origem 
alemã é focada na cerveja, mas há também desfile de 
trajes típicos, danças, comidas e jogos, como o tiro ao 
alvo, bem tradicionais da cultura germânica. Sua origem 
foi em 1810, quando o rei Luís I, da Baviera, deu uma 
grande festa com corrida de cavalos para comemorar 
seu casamento com a princesa Tereza, da Saxônia. 

DEZEMbro • Réveillon

Rio de Janeiro (RJ)
A Praia de Copacabana é outro buchicho gigantes-
co do dia 31 de dezembro. Também com cerca de 
2 milhões de participantes, concentra, porém, muito 
mais turistas: são cerca de 760 mil, que invadem as 
areias para ver de perto o show de fogos de artifício 
mundialmente famoso. No Réveillon 2014, o espetá-
culo de luz e cor durou 16 minutos, e nos três palcos 
montados na praia apresentaram-se 20 artistas, em 
show ininterrupto que durou mais de nove horas. Fo
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31 São Paulo (SP)
A Avenida Paulista torna-se o maior aglomerado de 
brasileiros do país na virada do ano: são mais de 2 
milhões de pessoas, sendo cerca de 100 mil turistas, 
que se reúnem para assistir a uma sucessão de shows 
de artistas famosos e ao espetáculo pirotécnico – que 
na última edição durou 15 minutos. Quem fica longe 
do palco pode acompanhar as apresentações pelos 
telões ao longo da avenida, por onde também há bar-
racas de alimentos e bebidas. A festa dura, normal-
mente, das 19h30 às 2h30 do dia seguinte.
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casa gostosa

Veja algumas ideias para tirar 
suas melhores fotografias  
da clausura Virtual e  
incorporá-las à decoração

por ana paula kuntz
fotos RicaRdo d’angelo  

Liberte

lembranças
as boas 

Cores e estampas: para destacar as 
imagens preferidas, Ciça Rolim fez um 
painel forrado de papéis de scrap (ao 
lado) e pintou molduras de gesso com  
tons bem vibrantes
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oi exatamente na virada do século XXI que 
as câmeras fotográficas digitais começaram a 
desbancar os modelos com rolo de filme. Ape-

sar de haver protótipos dessa revolução fotográfica 
desde a década de 1970, foi no ano 2000 que a marca 
Olympus lançou seu primeiro modelo com display de 
LCD para visualização de imagens em tempo real. Em 
2002, a Cassio incorporou toda a tecnologia em um 
eletrônico tão pequeno a ponto de caber em qualquer 
bolso. Daí em diante, foi uma inovação atrás da outra, 
uma proliferação de marcas e modelos.

A geração que hoje está com cerca de 15 anos, 
portanto, nasceu na era regida pela foto digital. É 
uma gracinha: os bebês já associam posar para foto 

F

e depois pedir para ver sua imagem no visor traseiro 
da máquina, ou mesmo no celular. Os sistemas, in-
clusive, são tão simples de manusear que eles mes-
mos querem também bater as fotos (existem até al-
gumas próprias para o público infantil, vendidas em 
lojas de brinquedos!). Mas esse avanço tem seu lado, 
digamos, triste. Aonde vão parar todas essas fotos? 
Para a maioria das pessoas, elas jamais saem dos 
chips ou das nuvens de dados. No máximo, ficam es-
tocadas no computador. E algumas, talvez, cheguem 
às redes sociais. 

Contudo, nada disso é palpável. Ficou tão corri-
queiro tirar fotos que nem se sabe o que fazer com 
todas elas. E é fato: deixá-las no mundo virtual é cor-
rer o risco de perdê-las para sempre. Para não con-
tar com a sorte – ou o azar, de um dia ter o celular 
roubado, ou ver o HD externo pifado, por exemplo 
– o mais seguro é imprimir as favoritas. Há diversas 
maneiras, inclusive, de incorporá-las à decoração da 
casa, para dar ainda mais destaque aos registros dos 
momentos felizes da vida.

Foi o que fez a dona de casa Ciça Rolim. Depois de 
voltar da primeira viagem feita com toda a família 
reunida – ela passou uma semana com o marido e os 
dois filhos na Disney –, estava decidida a selecionar as 
melhores, entre mais de 200 fotografias, para revelar e 
expor. “Não tenho muitos lugares para colocar porta-
-retratos. Então, tive de usar a criatividade e optei por 
fazer quadrinhos para pregar na parede”, diz.

Feitas de gesso, as molduras de formatos diferen-
tes foram lixadas e pintadas com tinta acrílica (fosco 
mate, para dar esse efeito, sem reflexos brilhosos) 
bem colorida, combinando com o estilo da casa. 
“Para caber no formato arredondado, recortei as fo-
tos, impressas em papel fosco”, diz. “Minha dica é 
usar lixa número 200, para que a tinta penetre bem; 
e passar duas demãos com pincel macio, para a pin-
tura ficar bem uniforme e sem ranhuras.”

“Não tenho muitos lugares  
para colocar porta-retratos. 
Então, tive de usar a 
criatividade e optei por  
fazer quadrinhos  
para pregar na parede”
Ciça Rolim

Início da revolução: o primeiro 
protótipo de câmera foi este, 
desenvolvido pela Kodak 
em 1975. As imagens eram 
gravadas em fita cassete. Para 
vê-las, era preciso colocar a fita 
numa máquina reprodutora, 
ligada a um computador, que 
as exibia no monitor
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casa gostosa

Boas impressões 
se colocar a mão na massa não é seu forte, explore as ideias 
de empresas especializadas em “dar vida” às fotografias. há 
muitas que recebem os arquivos pela internet e os usam para 
personalizar objetos de decoração, como canecas, capas de 
almofadas, adesivos de parede, ímãs de geladeira. logica-
mente, há ainda o bom e velho álbum de fotos, com versões 
mais moderninhas, chamadas fotolivros (cheio de efeitos 
e decorações personalizáveis). em formato de revista, de 
agenda, de calendário, também podem ser bons presentes, 
com um conteúdo e um significado que são pura emoção. a 
seguir, uma lista de sites experts nesse ramo:

Digipix: oferece download gratuito do programa d-Book, 
um dos mais completos e bem-aceitos (sites como livraria 
saraiva e magazine luiza são aptos a receber seus arquivos 
pela internet), para diagramar fotolivros. com a opção de 
completar com as fotos selecionadas em seu computador 
de forma automática ou manual, com temas, escolha de 
fundos, molduras e enfeites bem variados. uma vez fina-
lizada a diagramação, o arquivo digital deve ser enviado 

pela internet a um site parceiro, que efetuará a cobrança, 
encaminhará para impressão e entregará o livro impresso 
no endereço indicado.

Nicephotos: a especialidade são produtos de papel, como 
fotolivro, agenda, caderno e calendário. e fotos avulsas, com 
um facilitador – o sistema indica se o arquivo tem qualidade 
suficiente para o tamanho de revelação desejado e orienta 
qual deve ser a melhor proporção para a resolução de cada 
imagem (os tamanhos vão de 3 x 4 cm a 30 x 45 cm).

Fotorregistro: além de imprimir o fotolivro, tem uma linha 
de produtos de decoração que conta com painéis e pôsteres 
para parede, além de capas de smartphone e tablet, e artigos 
para escritório, como agenda e calendário de mesa.

Fixagram: coleta fotos diretamente de seu instagram para 
montar painéis e capas de smartphone e tablet. mas sua 
especialidade é mesmo os ímãs de geladeira, feitos em for-
mato quadrado de 5 ou 8 cm. as fotos também podem ser 
usadas para personalizar porta-copos.

Revelaweb: tem serviço de revelação tradicional, em papel 

Todo canto: além do painel na parede principal, um 
vaso de galhos secos enfeita o canto da sala de jantar, 
servindo de suporte para fotos e trabalhos manuais



um laR, muitas ideias
Além de nova decoração do corredor de entrada, Ciça tem outros can-
tinhos da casa enfeitados com fotografias. O mais antigo é um painel 
de madeira MDF, que ela pintou e forrou com papel de scrap. Pausa 
para nota – misturar estampas (a dica vale para os papéis, tecidos, 
para a louça e até para suas roupas) pode ficar mais fácil seguindo 
duas regras básicas. A primeira é eleger uma ou duas cores principais, 
que estejam presentes em todos os desenhos. A segunda, é balancear 
estampas de design mais rebuscado com outras de “padrões” básicos 
(bolinhas, listinhas, xadrez, tudo o que for mais alinhado).

Usando tachinhas (pode ser necessário utilizar um martelo para 
afundá-las no painel, caso esse seja muito resistente), ela afixou fita 
elástica formando uma “teia”, que serviu para segurar as fotos. “Com 
o tempo, ela pode ir perdendo a elasticidade. Por isso, usei mini- 
prendedores para pregar as fotografias, que também podem ser usa-
dos caso queiram substituir o elástico por fitas coloridas.”

No canto da sala de jantar, a família tem uma árvore, que vive 
mais enfeitada que pinheiro de Natal. Nela, Ciça pendura não ape-
nas fotos, mas também peças de artesanato e trabalhos de escola 
da filha, Sofia. Está aí, aliás, uma ideia de enfeite natalino. Basta 
imprimir as melhores fotos do ano, como uma retrospectiva, fazer 
um furo no papel e usar fita de embrulhar presentes para pendurá
-las em sua árvore de Natal, no lugar das tradicionais bolas. “Aqui 
não tivemos de furar as fotos, apenas as apoiamos nos galhos, e 
ficaram bem firmes”, diz Ciça.

fotográfico para composição de álbuns, e de impressão de fotolivro. um dos di-
ferenciais são as ampliações em painel de pVc e em tela de linho (que dá efeito 
de pintura à fotografia) para ser pendurados como quadros. também estampa 
com suas fotos objetos como mousepad, cartas de baralho e globo de neve, e 
artigos têxteis, como camisetas, bolsas, aventais de cozinha e capas de almofada.

Printerpix: faz ampliações em acrílico e montagem de alumínio (de até 40 
x 30 cm), e estampa garrafa de água de alumínio, quebra-cabeças, chaveiros, 
canecas, entre outros produtos. tem ainda uma linha de enfeites personalizados 
para árvore de natal (estrela, sino, saquinho de presente).

Adesivocê: especializada em adesivos para celulares, oferece na arte da de-
coração o painel de mosaicos com suas fotos. o formato de 140 x 70 cm, por 
exemplo, pode reunir até 126 fotografias, e ser estilizado com efeitos gráficos.

Uniko: entre outros tipos de quadro, transforma suas fotos em pôsteres de 
cinema (acrescentando caracteres e referências de filmes famosos), faz kit 
toilette (potes para sabonete líquido e porta-escovas) e roupinha para bichos 
de pelúcia, entre outros produtos.

Fotos On-Line: além de canecas, produz jogo americano e squeeze. agen-
das, cadernos, calendários são opções que vão bem em casa e no escritório.
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fotos calu machado  
e divulgaçãoZumba

para ninguém
ficar parado

Empolgada por uma trilha 
sonora animadíssima,  
a mistura dE dança com 
ginástica é a nova fEbrE nas 
acadEmias do mundo todo
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que a cantora baiana 
Cláudia Leitte e a pri-
meira-dama dos Esta-

dos Unidos têm em comum? Elas 
aderiram à moda da Zumba, uma 
mistura de dança com ginástica 
que lhes garante excelente condi-
cionamento físico. A modalidade 
foi ideia do colombiano Alberto 
Perez, o Beto, um coreógrafo e 
instrutor de ginástica aeróbica 
que, ao sair para dar aulas, perce-
beu que havia esquecido as músi-
cas usuais em casa. A solução foi 
pegar na mochila fitas com suas 
canções preferidas, entre elas sal-
sa latina tradicional e merengue. 
“Então, improvisei, fiz a aula com 
os ritmos diferentes e os alunos 
adoraram. Hoje, Zumba é o maior 
programa de fitness do mundo, 
com 15 milhões de adeptos em 
180 países”, afirma.

Essa história teve início na década 
de 1990, mas foi em 2001 que Beto 
se mudou para os Estados Unidos e 
se associou aos xarás e também co-
lombianos Alberto Perlman e Alber-

to Aghion, fundando oficialmente 
a Zumba Fitness, que hoje é uma 
marca global de estilo de vida que 
mistura fitness, entretenimento e 
cultura para oferecer uma malha-
ção em ritmo de festa. “Não é uma 
aula de dança. É um programa de 
fitness que usa a dança para per-
der calorias de modo divertido”, 
diz. Guilherme Sommer, formado 
em educação física e professor de 
Zumba na Betta Fit, em Santo An-
dré (SP), define as aulas como uma 
festa. “O clima é bem descontraído 
e animado, pura alegria!” Ele afir-
ma que é possível perder, em mé-
dia, 600 calorias em 60 minutos de 
aula. Esse número pode variar, de-
pendendo da atividade corporal de 
cada pessoa e da intensidade que 
coloca em cada movimento.

Além da queima de calorias e de 
gordura, segundo Beto, a Zumba 
também é uma ótima opção para 
quem não gosta de musculação e 
outros exercícios convencionais. O 
programa trabalha o corpo intei-
ro, especialmente a parte cardior-

O
“Além dos benefícios à 

saúde, o clima da aula dá 
maior vitalidade e alegria, 
proporcionando progresso  

de cunho psicológico.  
Sem se esquecer das  

conquistas na vida social. 
Estudos mais recentes indicam 
que esses levam a uma melhora 

geral dos sistemas do corpo, 
em especial o imunológico, 

ajudando a  
prevenir doenças”

Guilherme Sommer

Balada: a aula mais parece uma festa. A professora do ensino infantil Ana Lúcia Cândido de Souza  
(à esq., na foto da dir.) conta que está superando a depressão graças à Zumba
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respiratória, ajudando também o sistema renal. As aulas apresentam 
coreografias com ritmos rápidos e lentos que tonificam também os 
músculos. “Acho que é isso que faz as aulas de Zumba ter tanto su-
cesso. Além dos benefícios à saúde, o clima da aula dá maior vitali-
dade e alegria, proporcionando melhoras de cunho psicológico e na 
vida social. Autores de estudos mais recentes indicam que estes dois 
últimos fatores, social e psicológico, levam a uma melhora global dos 
sistemas do corpo, em especial o imunológico, evitando doenças”, 
afirma Guilherme.

Som na caixa
A música, principal ingrediente motivacional, e a trilha, criada com 
batidas específicas e mudanças de compasso, garantem um treino 
que tonifica, fortalece e trabalha os principais grupos musculares do 
corpo. O programa combina música internacional com coreografias 
de vários estilos, como salsa, merengue, cumbia, samba, dança do 
ventre, hip-hop, axé, entre outros. Por adotar diversos estilos, não é 
recomendado usar calçados específicos para dança. “Alguns movi-
mentos podem induzir a lesões, se forem utilizados. O ideal são cal-
çados leves e lisos, como tênis, pois se destinam a movimentos que 
as aulas de Zumba proporcionam”, diz Guilherme. 

Não existe pré-requisito para praticar a Zumba. “Vemos avós, pais e 
filhos numa mesma aula. O importante é sentir a música e se divertir. 
Todos podem fazer isso, ninguém é excluído”, diz Beto. Mas, segun-
do Guilherme, as aulas regulares são mais indicadas adultos porque 
alguns movimentos podem ser sensuais. “Indicamos que crianças 
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frequentem as aulas de Zumba Kids e Zumba Kids junior”, diz. A 
Zumba tem também a categoria Gold, para adultos mais velhos. As 
aulas combinam as necessidades de idosos com toda a diversão que 
a Zumba pode proporcionar. Também podem entrar nessa alunos 
que ainda não se sintam preparados para a aula de Zumba regular. 

As outras categorias são a Zumba Step, que combina a fórmula 
de Zumba com maior intensidade para os membros inferiores e foco 
na tonificação de glúteos e pernas; a Zumba Toning, que oferece, 
além do trabalho cardiorrespiratório, definição corporal e se utiliza 
de bastões de pesos com foco na tonificação, e um treino mais in-
tenso; a Zumba Sentão (com sequências de “senta e levanta”) que 
trabalha a resistência com maior intensidade em todo o corpo. Suas 
coreografias são mais explosivas, e há a utilização de cadeiras. “Esta 
aula equilibra e fortalece a região que chamamos de core, que é ba-
sicamente a musculatura abdominal e das costas, importantes para a 
manutenção da postura e para harmonizar as proporções do corpo”, 
afirma Guilherme. A Acqua Zumba, feita para ter baixo impacto e 
realizada na piscina, e a Zumba Gold-toning, que tem foco na toni-
ficação muscular para os idosos, estão também chegando ao Brasil. 
Para quem não pode ir até uma academia, estão disponíveis DVDs e 
videogames de Zumba para praticar em qualquer lugar.

Ritmo quente: os participantes chegam a gastar 600 calorias por aula, cuja 
trilha sonora mistura estilos como salsa, merengue, samba, hip-hop e axé
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banana

Ousadia para cria
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IngredIentes 
• 500 g de tilápia
• 4 dentes de alho picados
• 4 bananas-da-terra
• Molho shoyu, pimenta-do-reino, sal  
  e azeite a gosto
 
modo de preparo
1. Tempere a tilápia com alho, molho  
shoyu, pimenta-do-reino, sal e azeite. 
Coloque as postas do peixe para grelhar com 
azeite até dourar e reserve. 2. No mesmo 
local em que foi grelhada a tilápia, grelhe  
as bananas cortadas ao meio. 3. Em um 
refratário, coloque o peixe e por cima as 
bananas grelhadas; leve ao forno por mais  
15 minutos. 4. Sirva em seguida.
 
hortIfrutI da prado JunIor

tILÁpIa Com banana-da-terra
rendImento: 4 porções

dIfICuLdade:    fÁCIL    médIo    dIfíCIL

NoVaMENtE PRoVaNDo quE Não bRiNCaM EM SERViço, aS iNSPiRaDaS 
MEStRaS Da CoziNha iNDiCaM RECEitaS PaRa fazER SEM MEDo

Fotos rICardo d’angeLo
produção culinária 
e de objetos beth freIdenson
assistente de produção 
culinária CLeusa bonfIm xercer a criatividade é uma das missões do 

nosso time de promotoras. Com tantos ingre-
dientes maravilhosos, elas têm à mão uma 
infinidade de possibilidades para desenvolver 

receitas incríveis. Contudo, é preciso maestria para fa-
zer tudo dar certo no final. Encontrar combinações har-
mônicas, balanceadas no paladar e ricas em nutrientes, 
não é tão simples quando se quer ser ousado. Misturar 
doce com salgado no mesmo prato, por exemplo, é coi-
sa que dá medo a muita gente. Mas, aqui, o peixe gre-
lhado participa em parceria com a banana-da-terra, em 
uma receita que é uma explosão de sabor.

E o que dizer da beterraba (leia mais sobre esse le-
gume na seção Trajetória, na página 16) associada ao 
chocolate para preparar um bolinho tipo brownie? Que 
casamento doce! Já o queijo brie entra como um dife-
rencial de classe para deixar ainda mais gostoso o cre-
me de batata-baroa (mandioquinha, gostam de dizer os 
paulistas), enquanto o queijo tipo grana eleva o básico 
bolo de milho a um patamar superior de sabor.

Enfim, assim como nas outras edições da revista Vida 
Leve, selecionamos receitas que, de alguma forma, nos 
fizeram suspirar. Possivelmente, você já as tenha prova-
do nas lojas Hortifruti, mas, se essa é a primeira vez que 
elas cruzam seu caminho, aproveite para fazer em casa e 
conferir por que elas são dignas de sucesso.

E

PErfEiTas
CoMbinaçõEsOusadia para cria

r
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IngredIentes 
• 2 beterrabas cozidas e frias
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 150 g de chocolate meio amargo
• 1/2 xícara (chá) de cacau 
   em pó (ou achocolatado em pó)
• 2 ovos
• 1/2 colher (chá) de fermento em pó
• 50 g de manteiga
• 50 g de nozes picadas
• 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

modo de preparo
1. Em banho-maria, derreta o chocolate 
meio amargo com a manteiga. Reserve. 
2. Depois de cozida e fria, bata a 
beterraba no liquidificador com os ovos. 
3. incorpore à mistura o chocolate 
derretido com a manteiga e os demais 
ingredientes. Misture bem. 4. Despeje 
em uma assadeira (21 x 28,5 cm) 
untada e asse ao forno médio por 
aproximadamente 35 minutos ou até 
que ao espetar um palito ele saia limpo 
(refratário de aproximadamente 8 cm de 
altura). 5. Deixe esfriar e sirva. 

dICa: sirva com geleia de framboesa. 

hortIfrutI do LebLon – 
dIas ferreIra

broWnIe de beterraba
rendImento: 16 pedaços

dIfICuLdade:    fÁCIL    médIo    dIfíCIL

menu das promotoras

beterraba
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CREME DE BATATA-BAROA  
COM QUEIJO TIPO BRIE
REnDIMEnTO: 6 PORçõEs

DIfICUlDADE:    fáCIl    MéDIO    DIfíCIl

menu das promotoras

IngREDIEnTEs                                            
• 1/2 litro de água
• 1 kg de batata-baroa ou mandioquinha
• 200 g de queijo tipo brie
• 200 g de cebola ralada
• Um tablete de caldo de galinha
• 1 colher (sopa) de chimichurri
• 3 colheres (sopa) de azeite
• Sal a gosto
 
MODO DE PREPARO
1. Cozinhe a batata-baroa na água e no 
caldo de galinha. 2. Depois de cozida, 
bata no liquidificador com a própria água 
do cozimento. 3. Em uma panela à parte, 
refogue a cebola no azeite e acrescente 
o chimichurri. Misture com o creme da 
batata, adicione o queijo brie e acerte o 
sal. 4. Deixe ferver e sirva em seguida.
 
hORTIfRUTI DA BARRA AMéRICAs

BATATA-BAROA
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IngREDIEnTEs
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 lata de milho          
• 1 lata de leite (mesma  
   medida da lata de milho)
• 50 g de queijo ralado tipo grana
• 8 colheres (sopa) de fubá
• 1 xícara (chá) de óleo
• 3 ovos
• Manteiga e farinha de trigo  
  para untar e polvilhar

BOlO DE MIlhO-VERDE AO QUEIJO TIPO gRAnA
REnDIMEnTO: 12 PEDAçOs

DIfICUlDADE:    fáCIl    MéDIO    DIfíCIl

 MODO DE PREPARO
1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, 
despeje em uma assadeira untada com manteiga 
e polvilhada com farinha de trigo ou fubá. 2. Leve 
para assar ao forno médio por 40 minutos ou até 
que ao espetar um palito ele saia limpo. 

DICA: polvilhe uma mistura de  
açúcar e canela a gosto.
 
hORTIfRUTI DA TIJUCA – COnDE DE BOnfIM

MIlhO-VERDE
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menu das promotoras

IngREDIEnTEs 
• 1 kg de berinjela cortada em cubos
• 500 g de shiitake cortado em cubos
• 200 g de cebola picada
• 200 g de pimentão cortado em cubos
• 500 ml de creme de leite fresco
• 150 g de queijo parmesão
• 3 dentes de alho picados
• 2 colheres (sopa) de azeite
 
MODO DE PREPARO
1. Refogue o alho e a cebola no azeite. 
2. Acrescente o shiitake e deixe 
cozinhar por 10 minutos. 3. Adicione a 
berinjela e o pimentão. 4. Acrescente 
o creme de leite e deixe ferver por 2 
minutos. 5. Coloque em um refratário 
e cubra com o parmesão. 6. Leve ao 
forno médio para gratinar por 
aproximadamente 10 minutos.
 
hORTIfRUTI DE IPAnEMA

gRATInADO DE BERInJElA 
COM shIITAKE
REnDIMEnTO: 6 A 8 PORçõEs

DIfICUlDADE:    fáCIl    MéDIO    DIfíCIl

BERInJElA
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IngredIentes 
• 2 litros de água
• 500 g de macarrão farfalle
• 400 g de cottage lacfree (sem lactose)
• 300 g de aspargos frescos limpos e fatiados
• 250 g de creme de leite fresco
• 300 g de peito de peru picado defumado light
• Tempero desidratado chimichurri a gosto
• 1 colher de chá de sal (rasa)
• Azeite, caldo de galinha (tablete) e queijo parmesão ralado a gosto

FArFALLe AO MOLHO de AsPArgOs COM LACFree
rendIMentO: 6 POrções

dIFICuLdAde:    FáCIL    MédIO    dIFíCIL

MOdO de PrePArO
1. Cozinhe a massa na água com sal e azeite até ficar 
al dente, escorra e reserve. 2. Refogue os aspargos no 
azeite, acrescente o caldo de galinha, o creme de 
leite, o queijo cottage, o peito de peru, e o 
chimichurri. 3. Arrume a massa num refratário, 
despeje o molho por cima, salpique o queijo ralado e 
leve ao forno até gratinar. 4. Sirva em seguida.
      
HOrtIFrutI dA regIÃO OCeÂnICA
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ENTENDA COMO A 
MÚSICA ANIMA, 

ACALMA, AJUDA A 
PASSAR OS MOMENTOS 
DIFÍCEIS E REFORÇA OS 

LAÇOS DE FAMÍLIA

e todos os valores que um pai pode passar para um fi lho, a 
paixão pela música foi o primeiro que o empresário Pedro 
Salomão incutiu na vida de seu primogênito. Ainda en-
quanto estava no ventre da mãe, Bento, que hoje tem hoje 

um ano de idade, já ouvia as canções preferidas do papai. “E não 
eram aquelas tradicionais de ninar, eram sambas. Paulinho da Viola, 
Simonal, Martinho da Vila, todos artistas que marcaram a relação 
com minha mãe”, diz. “Desde que eu era pequeno, esse foi nosso 
grande elo.” Devoto de Santa Clara, ele escolheu como trilha para 
encerrar a cerimônia de seu casamento com Marília Paiva a música 

POR ANA PAULA KUNTZ

Maestro,  
bem-estar! 

uma nota de

D



“Santa Clara Clareou”, de Jorge Ben, um samba-rock para celebrar, 
ao mesmo tempo, o gosto musical e a fé do casal. 

E assim a música tem marcado os principais eventos da vida de 
Pedro, inclusive o momento do nascimento do Bento. “Diziam-me 
que se eu cantasse os mesmos sambas quando ele nascesse, ele 
reconheceria. Mesmo na turbulência da emoção do parto, eu me 
lembrei da dica e cantei”, afi rma. “O problema é que comecei a 
chorar, e ninguém cantou por mim.” 

A teoria tem fundamento científi co. Muito já foi pesquisado sobre 
os efeitos que a música exerce nas pessoas, e esses conhecimentos 
são usados com propriedade pelos profi ssionais da musicoterapia. 
“A musicoterapia melhora o humor e a ansiedade, além de rela-
xar, acalmar e proporcionar um maior controle da dor, pois o som 
interfere em determinadas regiões do cérebro relacionadas à dor, 
ao prazer e ao bem-estar”, afi rma a musicoterapeuta Pollyanna 
Ferrari, graduada pelo Conservatório Brasileiro de Música, com 
especialização em saúde mental e psicologia social.

Ela comenta que uma pesquisa realizada na Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) demonstrou a infl uência da musicoterapia no 
controle da pressão arterial de hipertensos; que um estudo feito 
em São Paulo constatou a diminuição do uso de medicamentos e 
antecipação da alta médica de pacientes hospitalizados que pas-
saram pela musicoterapia, e outro, no Rio de Janeiro, provou que 
a musicoterapia ajudou o aleitamento materno de bebês prematu-

Pedro, com o pequeno Bento: sambas 
apresentados ao bebê ainda enquanto 

estava no ventre da mamãe, Marília, 
fazem parte da identidade familiar
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ros. Há até exames por imagens que comprovam a 
importância do funcionamento cerebral nos proces-
sos de percepção e produção musicais.

“Desde a gestação, o feto recebe estímulos sonoros, 
como batimento cardíaco, sons de respiração e dos 
movimentos peristálticos. A precocidade da experiên-
cia sonora faz com que o som e a voz desempenhem 
um papel fundamental na aquisição da linguagem e 
na constituição do indivíduo”, diz. “A musicoterapia 
é um processo que utiliza a música e seus elemen-
tos – sons, ritmo, melodia e harmonia – por meio da 
execução de instrumentos e da entoação de canções 
já existentes ou criadas na sessão, improvisações mu-
sicais e audição musical, com o objetivo de ajudar o 
cliente a encontrar novas formas de se relacionar con-
sigo mesmo, com sua própria história e com o outro.”

...OS MALES ESPANTA
O poder da música é tão efi ciente que já se utiliza 
esse tipo de terapia até para tratar crianças com 
transtornos do espectro autista (TEA), adultos com 
sequelas de acidente vascular cerebral, crianças e 
adultos com problemas psíquicos e pacientes com 
câncer e Aids. “Especialmente para o caso das doen-

ças mais graves, que muitas vezes nem a medicina 
pode solucionar, a música tem o poder de melhorar 
a qualidade de vida dessas pessoas, fazendo com 
que elas lidem melhor com o problema, mesmo sen-
do ele irreversível”, afi rma a musicoterapeuta Rejane 
Barcellos, que também é doutora em musicologia.    

Mas não é preciso uma patologia diagnosticada 
para se aproveitar dos benefícios da música. Na ver-
dade, mesmo sem perceber, todo mundo já conhe-
ce o bem que ela faz. Conforme ressalta Rejane, em 
qualquer cultura o homem canta. Temos canções 
para dormir, para brincar, para nossos aniversários, 
para rezar, para cantar as nossas tristezas e alegrias, 
e até para morrer. 

“Sem dúvida, a música faz parte de todos nós e, 
assim, ela pode nos acompanhar e nos ajudar nos 
momentos em que dela precisamos para cantar as 
nossas mágoas, ‘lavar nossa alma’ e nos movimentar 
melhor neste mundo”, diz. “Por isso, a música tem 
um grande poder terapêutico. Afi nal, ela nos dá a 
possibilidade de ‘falar’ de nossas tristezas e alegrias 
sem precisar dizer delas diretamente. Quem nunca 
cantou uma canção que tem uma letra que fala exa-
tamente o que gostaríamos de dizer?”
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ros. Há até exames por imagens que comprovam a 
importância do funcionamento cerebral nos proces-
sos de percepção e produção musicais.

“Desde a gestação, o feto recebe estímulos sonoros, 
como batimento cardíaco, sons de respiração e dos 
movimentos peristálticos. A precocidade da experiên-
cia sonora faz com que o som e a voz desempenhem 
um papel fundamental na aquisição da linguagem e 

A cantora Sandra, com seu parceiro, o A cantora Sandra, com seu parceiro, o A cantora Sandra, com seu parceiro, o A cantora Sandra, com seu parceiro, o 
músico Ramiro Marques, nas aulas de músico Ramiro Marques, nas aulas de 
musicalização infantil: benefícios nos campos musicalização infantil: benefícios nos campos 
da afetividade, disciplina e comunicação
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SEM FRONTEIRAS
Por ser um elemento de expressão que facilita a 
comunicação, a música é uma grande aliada para 
quem tem difi culdade de falar. Pollyana conta que 
acompanhou uma idosa que estava com depressão e 
em isolamento social. Depois de meses de trabalho, 
ela pôde se apresentar de uma nova forma, entu-
siasmada: “Queria até convidar seus familiares para 
participar da sessão, pois considerava ‘um bálsamo 
que precisava dividir com eles’. É muito gratifi cante 
ser testemunha dessas transformações”.

Crianças pequenas, que ainda não desenvolveram a 
linguagem, também podem reforçar seus vínculos so-
ciais e afetivos graças à música. Nem precisa ser em 
sessão de terapia. Uma outra atividade ligada ao tema 
é a musicalização infantil que, basicamente, são aulas 
de noções musicais. “Não se trata de ensinar a tocar 
instrumento ou a entender cifras. É lúdico e prazero-
so, para que os pequenos aprendam a distinguir parâ-
metros do som (altura, duração, timbre e intensidade), 
amplie seu repertório e tenha contato com vários esti-
los musicais”, afi rma a cantora Sandra Oak, que man-
tém com o parceiro Ramiro Marques o projeto Ilha da 
Lua, com aulas para crianças entre quatro meses e 5 
anos, em São Paulo, e integra o grupo de música étnica 
Mawaca, que apresenta peças infantis. “Mas acredito 
que, mais importante do que transmitir conhecimen-
to é despertar no ser humano o prazer de descobrir, 
conhecer, se expressar, criar e, assim, desenvolver sua 
própria forma de aprendizado. Para mim, musicalizar, 
é transmitir o prazer por fazer música, seja cantando, 
tocando, seja marcando o pulso, o ritmo e até mesmo 

Como a música 
age no organismo
Cientifi camente, o prazer em ouvir 
música se explica, resumidamente, 
assim: o som percebido no ouvido 
segue pelo nervo auditivo até o 
lobo temporal, região do cérebro 
responsável pela decodifi cação de 
estímulos auditivos, compreensão 
linguística e estabilidade emocional. 
Isso ativa a produção de dopamina, 
neurotransmissor associado à 
sensação de bem-estar.

simplesmente ouvindo.”
Ela explica que os benefícios para os 

pequenos vão desde o despertar da au-
toconfi ança e o reforço dos laços afetivos 
com quem se compartilha a música até 
o desenvolvimento da coordenação mo-
tora, da noção espacial, da criatividade, 
da atenção e da concentração. “A crian-

ça também aprende a esperar sua vez, a dividir brin-
quedos e instrumentos, a seguir regras, a respeitar o 
silêncio.” Além disso, ela ajuda a exercer a disciplina. 
Isto é, se uma ordem, como guardar brinquedos, ain-
da for difícil para as crianças mais novas entenderem, 
uma musiquinha própria para aquele momento pode 
estabelecer a “magia” da obediência. “Executar tare-
fas cantando é mais divertido e algumas canções po-
dem facilitar a rotina da criança”, afi rma.

Sandra comenta ainda a importância dos pais em 
relação à musicalização dos fi lhos. Ouvir ou cantar 
canções juntos, levar a shows ou assistir a concer-
tos na TV fazem parte da formação musical e até da 
identidade das crianças em relação à família. “Por 
isso, os pais não podem deixar essa responsabilida-
de só por conta da escola.”

Sorte do Bento. Até hoje seus pais sempre integra-
ram a música às brincadeiras, para se divertir e pas-
sar ao bebê o repertório como referência familiar. Criar 
identidades musicais, inclusive, faz parte do dia a dia 
do papai Pedro, que é diretor de rádio. “Mais que criar 
uma trilha de som ambiente para as lojas, nossa es-
pecialidade é identifi car a personalidade das marcas e 
traduzi-la em músicas, que são tocadas nos pontos de 
venda ou em suas páginas na internet. Algumas têm 
até sua própria rádio”, afi rma. “Já foi comprovado que 
o bem-estar gerado pela música estimula as vendas. 
Porém, o resultado vai além da relação comercial, cria-
se, devido a uma experiência sensorial, uma empatia 
entre marca e cliente, seja porque ele ouviu dentro da 
loja sua música preferida, seja porque lá ouviu uma 
novidade da qual tenha gostado.”

simplesmente ouvindo.”
Ela explica que os benefícios para os 
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UM CLÁSSICO PARA 
BRINDAR GRANDES 

COMEMORAÇÕES, 
OS ESPUMANTES 

ATINGEM A GLÓRIA 
COM AS FESTAS 
DE FIM DE ANO

da alegria
POR ANA PAULA KUNTZ
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DO GARGALO À TAÇA 
Há séculos, o champanhe tornou-
se a bebida mais célebre dos brin-
des comemorativos. Seja em datas 
importantes ou em dias de grandes 
conquistas. Napoleão Bonaparte, 
líder da Revolução Francesa, inclu-
sive, teve papel importante em fi r-
mar essa tradição ainda no século 
XVIII, já que sempre tinha a tiraco-
lo uma garrafa do espumante fran-
cês, que abria sempre ao fi m da 
luta, arrancando com sua espada a 
rolha (uma técnica chamada sabra-
gem) – fosse para celebrar sua vitó-
ria ou afogar as mágoas da derrota.

Se no campo de batalha o jeito 
era tomar no gargalo, nas festas de 
hoje vale toda a pompa e circuns-
tância para apreciar a bebida que 
é sinônimo de glamour. De acor-
do com o Bureau du Champagne, 
há algumas “cerimônias” necessá-
rias para tirar todo o proveito da 
degustação de um espumante. A 
começar pela escolha da taça, que 
deve ter volume e peso grande o 
sufi ciente para que permita que as 
borbulhas subam e se espalhem 
pela superfície. Assim, a forma 
ideal é a da tulipa. A fl ûte também 
é considerada boa, e recomenda-
se que as de boca muito aberta e 
rasas sejam evitadas para que os 
aromas e as borbulhas não se dis-
sipem rapidamente.

O nome champanhe, vale 
dizer, refere-se APENAS 
AOS PRODUTOS ORIUNDOS 
DA REGIÃO FRANCESA 
DE CHAMPAGNE, onde 
viveu Dom Pérignon. 
Tradicionalmente, são feitos 
das castas tintas Pinot Noir 
e Pinot Meunier, além da 
branca Chardonnay. Se levar 
somente esta última, será um 
Blanc de Blancs, enquanto 
que se for produzido só com 
as tintas, pode ser chamado 
Blanc de Noir.

Fora dali, esse tipo 
de vinho recebe outras 
nomenclaturas. Na Itália, por 
exemplo, chama-se prosecco. 
Na Espanha, é cava. 
Existem ainda os alemães 
conhecidos como sekt, que, 
em geral, são feitos com 
vinhos importados. Além 
dos sparkling wines, como 
são conhecidos em países 
como Austrália, África do 
Sul, Estados Unidos e Nova 
Zelândia.

Não é uma premissa que 
o champanhe seja melhor 
que os demais vinhos. 
Contudo, o ranking divulgado 
neste ano pela Associação 
Mundial de Jornalistas e 
Escritores de Vinhos e Licores 
(WAWWJ) apontou como 
o melhor vinho do mundo 
justamente um champanhe: 
o Charles Heidsieck Blanc des 
Millénaires 1995, da 
francesa Vranken Pommery 
Monopole Heidsieck.
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eesta boa tem alguns ele-

mentos básicos. Entre eles, 
pessoas interessantes para 

fazer companhia, um lugar espe-
cial para celebrar e uma bebida 
diferenciada para brindar. O clás-
sico, nessas ocasiões, é abrir um 
espumante para marcar o glorio-
so momento da celebração. A pró-
pria invenção desse vinho cheio 
de borbulhas foi digna de brinde.

A primeira produção de um es-
pumante de que se tem notícia foi 
em 1531. No sul da França, na re-
gião de Languedoc, precisamente 
na Abadia de St. Hilaire, um vinho 
engarrafado fermentou e produ-
ziu bolhas de gás carbônico. Meio 
que por acaso, o que parecia ter 
dado errado fez borbulhar ideias 
de se produzir – com intenção – 
esse tipo de vinho.

Foi o monge beneditino Dom 
Pérignon que, no fi m do século 
XVII, se dedicou a desenvolver o 
método de produção chamado 
champenoise. E como! Durante 
mais de 40 anos, ele pesquisou o 
processo que conta com a introdu-
ção de um xarope açucarado ao vi-
nho e um pouco mais de leveduras 
para garantir a segunda fermenta-
ção, que promove a formação das 
borbulhas. O sucesso do resultado 
– que de tão sublime fez o mon-
ge dizer que estava “bebendo es-
trelas” – dependeu também de 
algumas adaptações: já que o gás 
exercia forte pressão, muitas vezes 
acabava estourando as garrafas, o 
que levou ao uso de vidros mais 
grossos, lacrados com rolhas, para 
armazenar os espumantes. Estava 
iniciada a tradição.

PARIS

CHAMPAGNE

F
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Lambrusco não 
é espumante! 

O vinho produzido 
na região italiana 

de Emilia-Romagna 
é um frisante, já 

que não atinge as 
quatro atmosferas 

(pressão mínima 
de um verdadeiro 

espumante) dentro 
da garrafa.
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o Por ser uma bebida leve e 
fresca, o espumante pode 
ser servido também para 
harmonizar com uma refeição. 
• ENTRADAS com camarões, 
por exemplo, combinam muito 
bem com um brut. 
• OS TIPOS MAIS SECOS 
também vão bem com saladas 
e canapés que levam frutas. 
• E OS ROSÉS são adequados 
especialmente a receitas que 
levem algum tipo de carne, 
como o carpaccio. 
• COM O PRATO PRINCIPAL, a 
harmonização é garantida, se 
os pratos forem feitos à base 
de peixes e frutos do mar. 
• NA SOBREMESA, podem-se 
apostar nos espumantes mais 
adocicados para acompanhar 
sabores frutados ou com 
toques de baunilha. 

MÉTODO TRADICIONAL
Para que um vinho se torne espumante, algumas etapas de transfor-
mação devem acontecer. No método tradicional, chamado champe-
noise, a característica principal é a segunda fermentação que ocorre 
na própria garrafa. É um procedimento que exige tempo e atenção, 
o que acaba justifi cando o alto preço dessa bebida.

Depois da primeira fermentação, o vinho-base é envasado e a ele são 
adicionadas leveduras que fi cam, durante dois meses, fermentando (isto 
é, transformando o açúcar da uva em álcool) e liberando gás carbônico 
(que é a origem das borbulhas, chamadas ofi cialmente de perlage). Essa 
etapa costuma ser realizada em caves (adegas subterrâneas, protegidas 
da luz e do calor, climatizadas à temperatura de 10 ºC).

Depois disso, o vinho passa pela fase de autólise, ou envelheci-
mento, quando as garrafas fi cam deitadas, enquanto as leveduras se 
rompem, liberando aromas que vão caracterizar o vinho. Portanto, 
quanto maior o tempo de autólise, maior será a complexidade e es-
trutura do espumante. Ele pode variar muito: dura alguns meses ou 
mais de uma década.

Chega então o momento do remuage, que leva quase um mês, e 
consiste em deixar as garrafas de ponta-cabeça e, metodicamente, gi-
rá-las um quarto de volta ao dia, uma a uma. É uma etapa bastante ar-
tesanal, que faz com que as leveduras já rompidas se depositem junto 
ao gargalo. Então, essa parte da garrafa é mergulhada em um líquido 
congelante antes de ser “degolada”. Até esse momento, a garrafa fi ca 
fechada com uma tampinha de metal, que ao ser retirada permite que 
o gelo contendo os sedimentos seja expelido da garrafa.

Imediatamente, adiciona-se o licor de expedição (uma dose a mais 
de açúcar) e tampa-se a garrafa com a rolha de cortiça. Contudo, 
para estar ideal para o consumo, é comum que o espumante ainda 
fi que descansando por mais um mês até se estabilizar.

No método champenoise, antes de 
descartar as leveduras responsáveis 
pela segunda fermentação, 
as garrafas são, diariamente, 
giradas um quarto de volta.
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TRATE SEU ESPUMANTE COMO ELE MERECE 
Temperatura:
• A temperatura ideal é de 8 ºC para as garrafas 
jovens e 10 ºC para as mais maduras.
• Gelar a bebida no freezer prejudicará seus aromas e sabores.
• Mergulhe a garrafa em um balde de gelo por cerca de 15 minutos 
ou deixe na geladeira por 4 horas, então, programe-se.

Abertura: retire com cuidado a gaiola de arame, segurando a rolha para 
evitar o estouro, que prejudica a persistência da bebida. Segure a rolha 
com uma das mãos e gire a garrafa no sentido contrário até que ela saia.

PEQUENO DICIONÁRIO
•  Assemblage: mistura de vinhos de diferentes uvas
•  Autólise: morte das células de levedura
•  Crémant: espumante elaborado por meio do método 
 Champenoise, na França, e fora da região de Champagne
•  Dégorgement à la glace: retirada da borra por meio 
 do congelamento do bico da garrafa
•  Dégorgement à la volle: retirada da borra manualmente
•  Espumante: vinho com gás acima de quatro atmosferas
•  Frisante: vinho com gás abaixo de duas atmosferas
•  Licor de expedição: mistura de vinho e açúcar que 
 determina o grau de doçura
•  Licor de tiragem: mistura de vinho, açúcar e leveduras que 
 dá início à segunda fermentação
•  Pupitre: cavalete inclinado no qual as garrafas fi cam presas 
 de ponta-cabeça pelo gargalo
•  Surlie: descanso sobre as leveduras
•  Vinho-base: vinho destinado à segunda fermentação

•  Espumante Branco Casa Valduga 
 Brut 130 Anos (FOTO 1)                              

•  Espumante Branco Arte Casa 
 Valduga Brut (FOTO 2)

•  Espumante Branco Arte Casa 
 Valduga Demi Sec 

•  Espumante Branco 
 Casa Valduga Moscatel (FOTO 3)

•  Espumante Rosé Aurora Moscatel
•  Espumante Branco Nacional 
 Prosecco Don Guerino

•  Espumante Rosé Don 
 Guerino Brut    

•  Espumante Branco Gran Legado
 Brut Champenoise (FOTO 4)                            

•  Espumante Branco Ponto 
 Nero Brut  (FOTO 5)

•  Espumante Branco Ponto 
 Nero Moscatel 

•  Espumante Rosé Ponto 
 Nero Brut (FOTO 6)       

•  Espumante Italiano Prosecco 
 18K Sensi 

•  Espumante Italiano Prosecco 
 La Pieve (FOTO 7)

•  Champagne Moët Chandon 
 Brut Branco 

•  Champagne Veuve Clicquot 
 Brut Branco (FOTO 8)         

•  Espumante Dom Guerino Rosé

•  Espumante Ponto Nero Moscatel

•  Espumante Aurora Rosé Moscatel

•  Casa Valduga Naturelle Frizz

•  Casa Valduga Identidade 
 Pinot Noir

•  Dom Cândido Reserva  Merlot

•  Aurora Col heita Tar dia                         
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TRATE SEU ESPUMANTE COMO ELE MERECE 

• Gelar a bebida no freezer prejudicará seus aromas e sabores.
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nutrição

Comidinhas de festa infantil podem fazer a alegria 
da Criançada sem prejudiCar a alimentação
por ana paula kuntz   Fotos RicaRdo d’angelo

do bemGuloseimas
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opinião das mães (o.k., pais também, mas 
são elas que mais colocam a “boca no trom-
bone”) se divide quando o assunto é a ali-
mentação das crianças em dia de festa. Pode 

coxinha frita? Pode refrigerante? Pode brigadeiro? Há 
debates infindáveis nas redes sociais, com argumentos 
radicais, outros mais ponderados e alguns superliberais. 

O fato é que, assim como outros valores passados 
pelos pais na educação dos filhos, os princípios em 
relação à comida também são bastante particulares. 
A chef Renata Bessa, que tem uma longa experiên-
cia em eventos sociais e empresariais, começou a ser 
muito procurada para fazer festas infantis, graças à 
sua preocupação em elaborar cardápios sempre ba-
lanceados, tão nutritivos quanto a ocasião permitir. O 
que a levou a inaugurar, em março deste ano, o Buf-
fet Tragaluz, em sociedade com o marido e também 
chef, Julio Ballaminut.

A

IngredIentes da Massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 4 colheres (sopa) de água gelada
• 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
• 1 pitada de sal
Você vai precisar de 12 miniforminhas de  
quiche que soltam o fundo

Modo de preparo da Massa
1. Em um recipiente fundo, misture a farinha, o sal, o açúcar, 
a manteiga e a água até obter uma massa homogênea.  
2. Faça uma “bola” e embale-a com filme plástico. 3. Deixe 
na geladeira por 1 hora. 4. Após o descanso da massa, retire 
pequenas porções e vá pressionando-as em forminhas de 
miniquiche até que estejam completas. 5. Fure a base da 
forminha, com um garfo e asse por 10 minutos ou até que a 
massa esteja dourada, em forno preaquecido a 180 °C.   

IngredIentes do recheIo
• 1 manga (pode ser feita com outras frutas também,  
   como frutas vermelhas, maracujá)
• 1 laranja
• 2 copos de iogurte integral natural

Modo de preparo do recheIo e MontageM
1. Retire as raspas da casca da laranja e, em seguida, 
esprema-a para obter o suco. 2. No liquidificador, bata a 
manga com o suco da laranja. 3. Adicione o iogurte e 
incorpore gentilmente à manga batida com o suco de 
laranja, com uma espátula (pão-duro). 4. Distribua o recheio 
igualmente nas forminhas e leve ao freezer. Retire, decore 
com flores comestíveis, raspas ou gominhos da laranja. Sirva.

MInItortInha de Iogurte 
coM Frutas aMarelas
rendIMento: 12 MInItortInhas

dIFIculdade:    FácIl    MédIo    dIFícIl

Frutas frescas podem virar 
palitinhos coloridos e até 
cobertura de bolo (esta é 
de manga). Para rechear 
as tortinhas, elas podem 
ser batidas com iogurte 
natural, ou usadas no topo 
para finalizar.

Dica 1

Manga



72

nutrição

suBstituiÇÕes Valiosas 
Então, perguntamos a ela: afinal, o que é comida de 
festa saudável? “Na nossa concepção, são aquelas que 
substituem tudo o que for possível para deixar o prato 
mais leve e nutritivo, e que não interfira muito na mu-
dança de paladar, pois precisa ser de fácil aceitação”, 
afirma. “Por exemplo, a quantidade de manteiga que 
se usa em nossa cozinha é mínima”, diz Julio. Eles tam-
bém, sempre que possível, trocam creme de leite por 
iogurte desnatado, incluem ingredientes ricos em fibras 
e dão preferência ao forno, para evitar frituras. 

Com um cuidado quase maternal, ela explica ain-
da a importância da apresentação. “Seja o que for, 
procuramos uma forma bonita, uma disposição 
atraente, que estimule os convidados da festa a ex-
perimentar. Esse é um capricho fundamental para 
o sucesso das receitas.” É o caso das frutas corta-
das em formatos divertidos, espetadas no palito. “É 
a mesma melancia, ou a mesma manga, ao natural. 
Mas, em forma de estrelinha ou de coração, parece 
que ficam ‘mais gostosas’, e as crianças adoram!” 

Sanduíches pequenos 
substituem muito 
bem os salgadinhos 
fritos. O frango da 
coxinha ou o queijo da 
bolinha podem estar 
presentes nos 
recheios, misturados a 
cenoura ralada e 
alface bem picadinha.

dica 2

Massa de pão de ló, um 
creminho doce (pode até 
ser doce de leite) e 
pedacinho de frutas 
rendem um mini-naked 
cake – o bolinho pelado – 
que adoça a festa de 
maneira mais nutritiva 
que o brigadeiro.

dica 3

ingRedientes
• 2 fatias de pão de forma integral, pão preto ou pão branco
• 3 colheres (sopa) de requeijão light
• 1 colher (sobremesa) de azeite
• 2 folhas de alface cortadas finamente
• 1 xícara (chá) de peito de frango desfiado
• 1/2 cenoura ralada
• 1/4 de cebola ralada
• Sal a gosto

Modo de pRepaRo
1. Em um recipiente fundo, coloque todos os ingredientes e 
misture.  2. Passe o recheio em uma das fatias de pão, coloque a 
outra fatia por cima e corte com cortadores pequenos e divertidos.

Minissanduíche de FRango desFiado 
coM Fios de cenouRa e alFace
RendiMento: 4 poRÇÕes pequenas

diFiculdade:    Fácil    Médio    diFícil

cenouRa



Dito e feito: durante a sessão de fotos, os quatro comilões 
avançaram nas frutinhas. Especialista em cenografia há 20 
anos, a decoradora Sandra Vasconcelos, empresária da Vira 
Lenda, comenta que organizar uma mesa caprichada tam-
bém contribui muito para despertar o interesse nas crianças. 
“Sempre me concentro nos detalhes e procuro acrescentar ele-

mentos que causem curiosidade. Alguns até 
meio escondidos, que façam a criança 

se aproximar da mesa para observar 
melhor”, diz. “O importante é dei-

xar sempre o bolo em destaque, 
pois ele personifica o momen-
to ‘estrela’ do aniversariante. 
Pode até ser um bolo pequeno, 
ou simples, mas ele é sempre 
a peça central.” Os chefs ensi-
nam algumas receitas que se-

guem a proposta de valorizar o 
lado nutricional, para uma festa 

mais saudável, saborosa e colorida.

Prefira os salgados 
assados aos fritos.  
Os chips de raízes 
brasileiras (que 
podem ser feitos com 
batata, batata-doce, 
mandioquinha, 
inhame, entre outras, 
cortadas bem 
fininhas) e biscoitos 
de polvilho são 
algumas opções.

dica 4

hortifruti  73
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ingRedientes
• 2 graviolas de tamanho médio
• 200 g de frutas vermelhas frescas 
(amoras, framboesas, morangos e 
mirtilos)
• 2 litros de água filtrada
• Açúcar e gelo a gosto

suco de gRaViola coM FRutas VeRMelhas
RendiMento: 8 copos

diFiculdade:    Fácil    Médio    diFícil

Modo de pRepaRo
1. Lave bem todas as frutas. 2. Retire a casca e as sementes das graviolas, adicione  
os 2 litros de água, açúcar e gelo a gosto, bata no liquidificador até que fique 
homogêneo. 3. Passe as frutas vermelhas em uma peneira ou use-as inteiras.  
4. Coloque-as no fundo de uma jarra transparente, e despeje o suco de graviola 
suavemente, de forma a obter as 2 cores (vermelho e branco), se desejar, misture  
com uma colher e obterá uma cor rosa uniforme.

gRaViola

Para provar o quanto a apresentação faz diferença na hora de abrir o apetite,  
a chef do Tragaluz fez sucos naturais, que ficaram mais interessantes só de 
acrescentar o charmoso canudinho. E também espetinhos de frutas (ela usou 
melancia, maçã, manga, kiwi e melão) com formatos divertidos, usando cortadores 
de metal (a unidade do minicortador, geralmente indicado para fazer petit-fours, 
custa em média R$ 1,50 e pode ser encontrado em lojas de confeitaria).

Visual caprichado
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IngredIentes
• 1 cebola média
• 1 dente de alho grande
• 100 g de quinoa
• 300 ml de água (para quinoa)
• 100 g de castanha-do-pará bem picadinha
• 100 g de castanha-de-caju picada
• 200 g de trigo para quibe
• 300 ml de água (para hidratar o trigo)
• 2 berinjelas
• 1 xícara (chá) de cheiro-verde picado bem fininho
• 1/2 xícara (chá) de hortelã 
   picada bem fininha
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• Sal, pimenta-do-reino e cominho a gosto

QUIBe VegetArIAnO de grÃOs e BerInJeLA
rendImentO: 12 pedAçOs

dIfIcULdAde:    fácIL    médIO    dIfícIL

BerInJeLA

mOdO de prepArO
1. Em um pote, coloque o trigo para quibe, despeje a água para hidratá-lo e 
reserve. 2. Coloque a água da quinoa (300 ml) para ferver. 3. Pique a cebola e o 
alho bem fininho e refogue com 1 colher de azeite, ao fogo médio. 4. Adicione a 
quinoa e a água fervente. Diminua o fogo e deixe até secar a água. Reserve. 5. 
Corte a berinjela em cubos bem pequenos. 6. Leve uma frigideira ao fogo médio, 
coloque a berinjela, adicione o sal, o cominho e a pimenta-do-reino.  
7. Refogue com 1 colher de azeite até a berinjela ficar bem molinha. Reserve.  
8. Em uma peneira fina, coloque o trigo hidratado, dê uma apertadinha para 
escorrer a água e deixe por 5 minutos na peneira para eliminar o excesso de água. 
9. Numa tigela grande, junte a quinoa cozida, o trigo escorrido, a berinjela 
refogada, a castanha-do-pará, a castanha-de-caju, o cheiro-verde, a hortelã, as  
2 colheres (sopa) de azeite restantes, o suco de limão. Misture bem, experimente, 
e acerte o tempero. 10. Numa assadeira de 30 x 20 x 5 cm, distribua a massa e 
leve ao forno (preaquecido a 180 °C) por aproximadamente 25 minutos.  
11. Decore com folhinhas de hortelã.



IngredIentes
• 6 bananas bem verdes (1,1 kg)
• 1 lata de leite condensado diet
• 4 colheres (sopa) cheias de achocolatado orgânico
• 200 ml de leite de coco
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 50 g (1 xícara) de castanha-de-caju
• 50 g (1 xícara) de castanha-do-pará

mOdO de prepArO dA BIOmAssA
1. Cozinhe as bananas na panela de pressão por 10 minutos. 
2.  Retire a pressão e bata ainda quente no liquidificador.

mOdO de prepArO dO BrIgAdeIrO
1. Liquidifique o leite de coco, a biomassa, manteiga, achocolatado e 
o leite condensado. 2. Leve ao fogo mexendo até ficar em ponto de 
brigadeiro. 3. Enquanto esfria, faça uma farofa com as castanhas 
batendo rápido no iquidificador. 4. Enrole os doces e passe na farofa.

BrIgAdeIrO fUncIOnAL de BAnAnA-Verde
rendImentO: 55 UnIdAdes

dIfIcULdAde:    fácIL    médIO    dIfícIL

BrIgAdeIrO fUncIOnAL de BAnAnA-Verde

Receita da
Hortifruti
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IngredIentes
• 1 copo de quinoa em grãos
• 2 copos de água
• 2 cenouras médias raladas em fios
• 1 abobrinha grande ralada em fios
• 150 g de blanquet de peru em cubinhos
• 100 g de ervilhas frescas
• 1/4 de maço de salsinha picado 
   bem miudinho
• 1/2 xícara (chá) de azeite
• Amêndoas laminadas 
   ou castanhas (opcional)
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

sALAdInhA de QUInOA
rendImentO: 12 pOrções

dIfIcULdAde:    fácIL    médIO    dIfícIL

nutrição

QUInOA

mOdO de prepArO
1. Em uma panela, aqueça a água  
e despeje a quinoa. Cozinhe por 15 
minutos e reserve. 2. Numa outra 
panela com metade do azeite, 
refogue rapidamente, os fios de 
abobrinha, cenoura e a ervilha 
(devem continuar durinhas).  
3. Retire da panela, misture com a 
quinoa, o blanquet, a salsinha, 
acerte o sal e a pimenta-do-reino.  
4. Finalize com azeite e  
amêndoas e sirva.

Comer entre amigos é sempre mais 
legal, então, providencie uma mesinha 
baixa, ou uma toalha no chão, para que 
as crianças possam se reunir e ser 
incentivadas a provar as comidinhas.

Dica 5

Tenha sempre opções 
saudáveis também para  
os adultos. Valem sopinhas, 
risotos, saladinhas etc.  
Os bons hábitos devem ser  
para toda a família.

Dica 6
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nossos valores

ntre tantas qualificações que um colaborador pode ter para 
ser promovido no trabalho, há algumas que vão além do cur-
rículo. São, na verdade, qualidades. A alegria de viver é uma 

delas e está entre as mais valorizadas pela Hortifruti. Que o diga San-
dra Gonçalves Pereira, a Sandrinha, supervisora de processos de va-
rejo: “Comecei vendendo biscoitos, depois fui promotora e vim parar 
no setor de mercearia, sem entender nada de vinho. Apenas porque 
trabalhar feliz faz parte de mim”.

Claro, essa felicidade toda repercute em favor de seus resultados 
– caso contrário, não adiantaria muita coisa. Mas, graças ao sorriso 

por ana paula kuntz 
fotos ricardo d´angelo

E
simpatia e prontidão 

no atendimento 
são premissas da 

hortifruti, que 
zela por clientes e 

funcionários felizes

Venha
com a gente

sorrir
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solto, à conversa simpática e ao 
atendimento carinhoso, Sandrinha 
destacou-se diversas vezes na equi-
pe. “Uma vez, me vesti de manga 
para promover a fruta. Fiz suco 
para oferecer aos clientes e levei 
até um pé de manga para a loja”, 
diz, com orgulho. “Foi um sucesso, 
aumentamos bastante as vendas!” 
Não importava o desafio: morango, 
batata, tudo vendia mais quando 
Sandrinha entrava em cena.

Nascida no interior da Paraíba, 
ela mora no Rio de Janeiro há 20 
anos e trabalha na Hortifruti há 14. 
Espontânea e muito falante, ela 
considera que está há tanto tem-
po nesse time porque houve uma 
compatibilidade de “personalida-
des”. “A Hortifruti é alegre como eu. 
Fui cativada por esse clima anima-
do que, tenho certeza, reflete muito 
o jeito de ser dos fundadores”, afir-
ma. “A humildade e simpatia deles 
é contagiante e está presente em 
nosso ambiente de trabalho.”

a graça da feira livre
Sendo uma empresa que se inspirou no clima de fei-
ra livre, a Hortifruti nasceu há 25 anos com a alegria 
enraizada em sua identidade. “Na feira livre, o astral 
é mais informal, animado, descontraído. O relaciona-
mento é de proximidade, e os feirantes acabam cati-
vando os fregueses”, afirma o diretor de Comunicação 
e Novos Negócios da Hortifruti, Fabio Hertel. “O gran-
de diferencial é que se negocia com o dono da banca. 
Então, uma de nossas iniciativas para preservar esse 
clima de feira livre é dar autonomia aos funcionários, 
seja para trocar produtos, oferecer degustações, esco-
lher itens com maturação adequada, seja para sugerir 
e informar ao cliente, como for necessário.”

Sandrinha incorporou bem essa ideia. Especialista 
no “quebra-gelo”, ela conquista até os clientes mais 
introspectivos. Ela conta que certa vez abordou um 
senhor, que mal retribuiu seu “bom-dia”. “Coloquei-
-me à disposição para ajudá-lo, caso precisasse, e 
me calei. Logo ele me perguntou se tinha ‘destilado’ 
(referindo-se à bebida), e eu respondi que ‘deste lado’, 
de “qualquer lado’, também era eu quem atendia. En-
tão, não haveria outro jeito, ele ia ter de falar comigo 
mesmo”, diz, às gargalhadas. “Acabamos nos tornan-

Venha

do amigos. Ele me deu livros sobre 
vinhos e me ensinou muita coisa”, 
afirma. “Eu falava ‘Merlóti’, não en-
tendia nada... Mas sou dedicada, 
fui estudar na Associação Brasilei-
ra de Sommeliers e já tenho curso 
avançado de degustação e harmo-
nização. Agora, estou chique!”

eQuipe de peSSoaS felizeS
Outra premissa é tratar os indiví-
duos como pessoas. “Esse é o se-
gredo. Funcionário não é um CPF 
ou número de cadastro. Ele tem 
alma e é tratado como tal. Reco-
nhecer, remunerar e prestigiar faz 
parte de nosso esforço”, diz Fabio. 
“Naturalmente vem um sorriso 
espontâneo.”

Para todos os colaboradores, a 
Hortifruti tem normas de condu-
ta e treinamento que incentivam a 
presteza, a hospitalidade, o servir 
com alegria. “Embora simpatia e 
gentileza venham do berço, quando 
entramos numa equipe com esses 
valores, acabamos contagiados. O 

treinamento que damos reforça o valor que tem cada 
colaborador, ou que nele esteja latente”, afirma o diretor. 

Um diferencial que contribui para aflorar esse alto-
-astral é o bom-dia, cantado pelos colaboradores com 
muita animação, acompanhado de palmas, todos os 
dias, assim que as lojas abrem as portas – tem mui-
to cliente da manhã que chega pontualmente para 
não perder essa atração. “Quis produzir uma canção 
que marcasse o início das atividades. Que gerasse a 
energia do recomeço dos trabalhos, que inspirasse”, 
diz Fabio.

Com todos esses cuidados, a alegria que paira nas 
lojas da Hortifruti consegue resgatar parte do clima da 
feira livre, com algumas comodidades que também 
fazem o gosto da freguesia, como estacionamento, 
música ambiente, ar-condicionado, para citar alguns. 
São detalhes para uma atenção especial, que, além de 
satisfazer os clientes, também contenta os colabora-
dores. “A Hortifruti me faz uma profissional realizada! 
Aqui poso ser eu mesma, fazer amizades, brincar com 
os clientes”, afirma Sandrinha. “Mainha dizia: ‘Só quei-
ra o que é seu, minha filha’. E a alegria é parte de mim, 
não sei viver de outro jeito. Mesmo diante das dificul-
dades, sempre encontro motivo para sorrir.”

“Comecei vendendo 
biscoitos, depois 
fui promotora e 

vim parar no setor 
de mercearia, sem 

entender nada 
de vinho. Apenas 
porque trabalhar 

feliz faz parte  
de mim”

Sandra Gonçalves Pereira
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AlegriA do diA: fazer compras com 
minha fi lha na Hortifruti. Adoro todos os 
programas que posso fazer com ela, e 
aqui fazemos um passeio muito gostoso.

brunA cArottA, com A FilhA lorEnA, dE 3 Anos

hortiFruti dE moEmA

nossa gente

AlegriA do diA: quando consigo 
reunir minha mulher, meu fi lho e 
meus dois netos. isso torna meu 
dia especial!

JosÉ ErnEsto nEY

hortiFruti do lEblon – AdAlbErto FErrEirA

AlegriA do diA: acordar a tempo 
de malhar. Temos isso em comum, 
adoramos praticar atividades físicas, 
especialmente muay thai. deixa o dia 
mais completo.

mAriA cArolinA dA silVEirA GuimArãEs (À dir.) 
E FErnAndA bArrEto

hortiFruti do lEblon – AdAlbErto FErrEirA

AlegriA do diA: a 
hora de comer. Não 
importa se é almoço 
ou jantar, de segunda 
a sexta-feira ou fi m de 
semana. em muitos 
dias, é aqui na Hortifruti 
que esse momento feliz 
acontece.

FrEdErico dE mElo limA isAAc

hortiFruti do lEblon – 
AdAlbErto FErrEirA

A ALEGRIA ESTÁ
NO AR, NO OLHAR, NO AMAR...

FOTOS RICARDO D’ANGELO  

O QUE DEIXA SEU DIA MAIS ALEGRE? PERGUNTAMOS AOS NOSSOS CLIENTES, QUE NOS 
CONTARAM COMO, NA MAIORIA DAS VEZES, A FELICIDADE ESTÁ NAS COISAS MAIS SINGELAS



AlegriA do diA: ficar com meus 
dois filhos. Um deles tem quase 
2 anos e o outro, menos de 1. 
então, gosto de brincar com 
eles, levá-los à praia e fazer 
outros programas com os dois.

AnA ElisA FAhhAm

hortiFruti dE ipAnEmA 

AlegriA do diA: um café da manhã 
caprichado. É a refeição que mais 
aprecio e, especialmente nos fins de 
semana, posso curtir com calma esse 
momento tão prazeroso.

mAriA isAbEl VAsconcElos porto  
tostEs, com A FilhA mAriA

hortiFruti dE ipAnEmA 

AlegriA do diA: pegar minha filha na 
escola e vir fazer as compras na Hortifruti 
(ela ajuda e curte muito!), ou tomar uma 
água de coco na praia.

clAudiA mEirEllEs, com A FilhA iAsmim

hortiFruti dE ipAnEmA 

AlegriA do diA: acordar 
todas as manhãs e poder 
viver mais um dia. entre 
tantos problemas e 
dificuldades que temos de 
enfrentar, é muito bom 
poder aproveitar o que a 
vida tem de melhor.

clEiA morAEs dA silVA

hortiFruti dE moEmA

hortifruti  83
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AlegriA do diA: sair do trabalho e ir para a 
academia. Faço atividade física todos os dias.

lucinE Alonso

hortiFruti do lEblon – AdAlbErto FErrEirA

nossa gente

AlegriA do diA: 
receber uma ligação da 
namorada. A gente se 
encontra todos os dias, 
mas mesmo assim adoro 
quando ela me liga!

FErnAndo rEis dE souZA

hortiFruti dE ipAnEmA

AlegriA do diA: chegar em casa 
depois do trabalho, relaxar e esperar 
o marido cozinhar um jantarzinho 
para, então, fi carmos descansando 
com nossos cinco gatos.

AnA clAudiA tEssis

hortiFruti do lEblon – AdAlbErto FErrEirA

AlegriA do diA: 
almoçar na Hortifruti. 
Temos um horário de 
almoço muito corrido, 
só meia hora entre a 
faculdade e o estágio, 
e aqui podemos 
comer rápido e 
bem saudável.

EilEEn morGAdo E suA 
mãE, AnnEliEs bEicht

hortiFruti dE moEmA

AlegriA do diA: ter notícias dos meus fi lhos, 
que são três, e saber que todos, assim como 
meus seis netos, estão bem e com saúde.

tÂniA morEirA dA silVA, com o mArido, oscAr

hortiFruti do lEblon – diAs FErrEirA

AlegriA do diA: acordar para trabalhar. Saber que tenho um 
dia cheio de atividades pela  frente me faz levantar animada 
e feliz.

mAriA dE lourdEs souZA silVA, com A nEtA riAnA

hortiFruti dE copAcAbAnA – diAs dA rochA



AlegriA do diA: quando nosso filho come frutas! Não é sempre que ele quer, 
então ficamos muito contentes quando ele aceita algo diferente. Nós, que 
somos franceses, também estamos descobrindo muitos ingredientes que 
adoramos, como o chuchu.

João cArlos dA costA bArrEirA, com A mulhEr, WoEFFlEr AurorE, E o Filho sAmuEl 
hortiFruti do lEblon – AdAlbErto FErrEirA

AlegriA do diA: 
sinceramente, é a hora de me 
jogar na cama! depois de um 
dia cansativo, é nessa hora 
em que vou descansar que 
me sinto mais feliz, com a 
sensação do dever cumprido.

ViViAn cAlinA, com A mãE, nEnA

hortiFruti dE ipAnEmA

AlegriA do diA: comida! 
Todos os momentos de 
refeição eu adoro, seja 
cozinhando, seja comendo. 
Sou bom de garfo e 
também gosto de reunir as 
pessoas à mesa, o que me 
faz feliz.

cArlos FrEitAs

hortiFruti dE moEmA

hortifruti  85
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AlegriA do diA: o fi m do expediente 
na sexta-feira, quando já estamos 
programando ir a uma festa, pegar um 
cinema, descansar e fi car juntos.

AlEssAndrA FiGuEirEdo pEdrosA, com o noiVo, 
AlEXAndrE AuGusto m. dE bArros

hortiFruti dE copAcAbAnA – diAs dA rochA

nossa gente

AlegriA do diA: o sorriso do meu fi lho, de 
2 anos. Não há nada mais lindo no mundo!

dAiAnA pErEirA dA silVA, com A soGrA, mArtA sAntos

hortiFruti do lEblon – diAs FErrEirA

AlegriA do diA: ver minhas fi lhas brincando, com 
saúde. Além da bebê, tenho outra de 6 anos, e me 
deixa muito contente vê-las convivendo.

cristiAnE FErrAZ tAmbEllini E A FilhA bEAtriZ

hortiFruti dE moEmA

AlegriA do diA: quando vou a 
Petrópolis visitar meu fi lho. Além 
de ser uma viagem belíssima, me 
encontro em ótima companhia.

VilmA prins

hortiFruti do lEblon – diAs FErrEirA

AlegriA do diA: adoro dar aulas, mas 
fi co muito feliz quando meu fi lho chega 
em casa com notas boas na escola. 
ele tem 14 anos e eu o ajudo a estudar 
química, física... Quando ele vai bem 
nas provas, sinto que o sacrifício foi 
recompensador para mim também!

dAisE mAGAlhãEs

hortiFruti dE copAcAbAnA – diAs dA rochA
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nossa gente

ALEGRIA DO DIA: voltar para 
casa. É meu porto seguro.

PAULA MOURÃO CAMARGO

HORTIFRUTI DE COPACABANA – 
DIAS DA ROCHA

ALEGRIA DO DIA: passo 
o dia feliz, pois adoro 
meu trabalho. Mas um 
momento especial é o de 
fazer a torta Red Velvet. 
Nela, uso beterraba em 
vez de corante, para dar 
o tom vermelho. É minha 
receita preferida!

SILVIA DE PAULA GARCIA

HORTIFRUTI DE COPACABANA – 
DIAS DA ROCHA

ALEGRIA DO DIA: acordar com 
o sol e dar uma caminhada 
na praia. É o que procuro fazer 
sempre para garantir que 
o dia comece e siga bem.

VICTOR AMORIM

HORTIFRUTI DO LEBLON – DIAS FERREIRA

ALEGRIA DO DIA: 
dançar balé. Faço 
aulas desde os 
3 anos de idade. 
Com certeza, são 
os momentos mais 
alegres da minha 
semana.

JULIA MELLO DI TULLIO

HORTIFRUTI DE IPANEMA

ALEGRIA DO DIA: brincar com meu fi lho 
de 2 anos. Gostamos de ir à praia, ao 
parquinho e de fazer piquenique.

JULIO CRUZ

HORTIFRUTI DO LEBLON – DIAS FERREIRA

ALEGRIA DO DIA: para 
quem vai dar à luz, é 
muito fácil dizer que 
a maior felicidade da 
vida são os fi lhos. Além 
da Clara, que deve 
nascer logo, tenho mais 
dois, e o momento do 
reencontro familiar no 
fi m do dia, quando eles 
chegam da escola e 
meu marido volta do 
trabalho, é a melhor 
coisa do mundo.

ANA LUIZA SUGUIURA 
HORTIFRUTI DE MOEMA
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conheça mais

impossível não dar um sorrisinho ao ver 
uma miniatura de fruta, legume ou verdu-
ra no prato. Com um visual que é puro 

charme, eles são igualmente nutritivos como seus 
correspondentes de tamanho tradicional. 
Geralmente, ainda mais saborosos. Há duas for-
mas de se produzir míni-FLVs – e nenhuma utiliza 
soluções químicas. Uma delas é plantando 
sementes geneticamente modificadas, que resul-
tam em produtos pequeninos. É o caso, por exem-
plo, de pimentões, moranga e melão. Outra é a 
colheita antecipada, como se faz com berinjela e 
abobrinha, enquanto o alimento ainda é peque-
no, mas já está bom para consumo.

Também chamadas de baby leaves (do inglês, 
folhas bebês), alface, rúcula, agrião e espinafre 
possuem versões míni, geralmente criadas em 
estufas hidropônicas e colhidas ainda bem jovens. 
A maioria das graciosas miniaturas é vendida 
fresca, mas há algumas variedades que vêm em 
conserva, tipo milho e pepino. Como têm metade 
– ou menos – do tamanho de seus originais, os 
míni-FLVs muitas vezes nem precisam ser pica-
dos e podem ser usados inteiros para montar um 
prato, proporcionando um resultado encantador. 
Diga-se de passagem, especialmente para as 
crianças, que podem se identificar, achar diverti-
do e ficar mais interessadas em consumi-los.

É

OS MÍNI-FLVS SÃO NUTRITIVOS E SABOROSOS, 
E DÃO UM TOQUE DE SIMPATIA AOS PRATOS

Na Hortifruti tem
míni, míni, míni...
Alface-crespa roxa hidropônica
Alface mimosa verde hidropônica
Alface mimosa roxa hidropônica 
Abacate
Abóbora japonesa
Abóbora-moranga
Agrião 
Baby bel light
Beterraba 
Cenoura                             
Chuchu 
Espinafre         
Melancia                            
Milho em conserva 
Pimentão 
Rúcula 

Alface-crespa roxa hidropônica

Na capa da nossa primeira edição, o 
minimilho foi destaque. Confi ra no site 
hortifruti.com.br/comunicacao

Pequenos
cheios

de charme
POR ANA PAULA KUNTZ   FOTO RICARDO D’ANGELO
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