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visitados do mundo

Vença o sedentarismo
Atletas paraolímpicos provam que 
não há desculpa para preguiça
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carta

lgumas questões filosóficas 
acompanham o ser humano. 
Perguntas como “de onde eu 

vim?”, “para que vim?”, e “para onde 
vou?” sempre nos inquietaram e ainda 
tentam decifrar os enigmas do existir 
da humanidade. Respeitando as pro-
porções, uma empresa também precisa 
filosofar sobre algumas questões pare-
cidas. Algo que poderia motivar gesto-
res e empreendedores seria, por exem-
plo, tentar responder a seguinte per-
gunta: se minha empresa deixasse de 
existir, que falta ela faria?

Além de sustentável, toda empresa 
tem a oportunidade de deixar um lega-
do. Em tempos de rápidas transforma-
ções e ausência de referências, as 
empresas podem compartilhar seus 
valores e ajudar a todos que estão em 
sua área de influência a adotá-los. Nós, 
da Hortifruti, levamos isso muito a 
sério e queremos contribuir para a for-
mação de uma geração próspera e 
pujante. Queremos um mundo melhor 
para nossos filhos, mas também quere-
mos filhos melhores que cuidem ade-
quadamente do planeta.

Acreditamos no poder das causas, na 
energia dos propósitos e na determina-
ção de uma missão. É por isso que incen-
tivamos e promovemos os encontros de 
sua família em torno da mesa. Uma ati-
tude tão simples, mas com poderosos 
resultados que geram união e alegria.

Esta edição de Vida Leve tem essa 
vibe e convidamos você a desfrutar de 
uma vida leve, mas cheia de significados 
e propósitos. Boa leitura e abrace causas. 

 
FABIO HERTEL, 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS

A

Minha causa,
minha vida
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COMIDA 
QUE

TRANS-
FORMA

Erick Oliveira, de 30 anos, foi criado pela avó na 
Zona Leste de São Paulo e começou a trabalhar bem cedo 
para ajudar nas despesas da casa. Aprendeu a cozinhar aos 12 
anos e, enquanto ganhava a vida como office boy e funcionário de 
um mercado local, foi ganhando confiança e gosto pela cozinha. 
Procurou cursos na área, mas tudo o que encontrava era muito 
caro para sua realidade. Até que, em 2014, ele ouviu falar da 
Gastromotiva – uma organização que acredita que a gastronomia 
pode transformar vidas e oferece cursos gratuitos para jovens 
talentos de baixa renda – e iniciou um processo de capacitação 
técnica e transformação pessoal que durou três meses. 

Habilidades básicas, cozinha brasileira, panificação, confeitaria e 

POR 
  MARIANE MACIEL, 

GESTORA DE COMUNICAÇÃO 
DA GASTROMOTIVA* 

www.gastromotiva.org 

*A Gastromotiva é a primeira organização do Brasil a inspirar e promover 
transformação e inclusão social por meio da gastronomia
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ecogastronomia – esses foram alguns dos conteúdos 
que Erick recebeu de professores apaixonados, muitos 
deles ex-alunos da organização. “A Gastromotiva não 
só transforma ingredientes, ela transforma as pessoas. 
Você toma um rumo na vida e aprende a ser um cida-
dão melhor”, diz o aluno recém-formado. Ele se refere 
à preocupação da organização em desenvolver emo-
cionalmente os alunos para que eles se realizem no 
âmbito pessoal e no profissional, além de incentivá-
-los a passar adiante seus conhecimentos e melhorar 
suas comunidades (isso faz parte do currículo!). 

Hoje, o jovem cozinheiro – apaixonado pela autên-
tica comida brasileira e com o nome do seu futuro 
restaurante, “Fiel Raiz”, tatuado no braço – está tra-
balhando em diversos eventos gastronômicos pro-
movidos pela rede de parceiros da Gastromotiva. Na 
primeira semana de março, por exemplo, ele partici-
pou de uma série de jantares com o chef espanhol 
Quique da Costa, que já foi três vezes premiado pelo 
internacionalmente respeitado guia Michelin de gas-
tronomia. “Meu futuro é promissor. Quero ganhar 
mais experiência, quem sabe até fazer um curso no 
exterior, para um dia ter meu próprio restaurante.” 

Erick vai longe. Ele é um dos 1.200 alunos formados 
pela organização nas três cidades em que atua: São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Hoje, podemos dizer 
que esse jovem, entre tantos outros, está no caminho 
certo para se tornar quem ele está destinado a ser. Isso 
porque Erick é talentoso, mas, sem acesso à educação e 
a bons contatos, ele provavelmente teria seu potencial 
desperdiçado nessa sociedade que ainda está longe de 
oferecer oportunidades iguais a todos. 

A história da Gastromotiva se mistura ao percurso 
dos nossos alunos e, por isso, é praticamente impos-

sível falar sobre a organização sem mencioná-los. 
Mas também é verdade que ela só existe graças a 
centenas de outras pessoas que acreditam no poten-
cial transformador da gastronomia e doam energia, 
tempo, trabalho e dinheiro para tirar os sonhos do 
papel. Temos uma equipe de funcionários cheia de 
propósito; patrocinadores e voluntários que nos per-
mitem ir cada dia mais longe; uma rede com mais 
de 70 chefs e restaurantes que investem no projeto 
e contratam os alunos após a conclusão do curso. 

Queremos ir muito mais adiante e, além de dar 
oportunidade a milhares de outros jovens, também 
ampliar nossa atuação nas comunidades levando 
conceitos de uma alimentação mais saudável. Em 
2015, vamos desenvolver uma série de ações para 
mostrar como é importante, fácil, divertido e praze-
roso fazer com que as crianças comam bem. Vai ser 
incrível. Você não quer fazer parte dessa história? 
Fale com a gente. #somostodosgastromotiva

Muitos ensinamentos: além da gastronomia, 
a Gastromotiva transmite lições sobre 
nutrição e empreendedorismo 

Formatura: alunos do Rio de Janeiro recebem 
diploma no Complexo do Alemão

Erick Oliveira
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sumário

8. Ímã de geladeira: faça pipoca com sabores 
criativos; tenha cuidado com o bem-estar de seu pet; e 
aprenda a tirar o melhor proveito de cada tipo de panela

14. Trajetória: com seu frescor garantido por duas 
colheitas diárias, o agrião chega às bancas em até 12 horas

22. Cervejas: selecionamos dezenas de cervejas 
especiais para compor o mix de produtos em nossas lojas, 
atendendo os paladares refinados

24. Novidades: lançamos uma websérie de episódios 
com receitas especiais para acompanhar em nossa fanpage

26. Menu do chef: Ana Luiza Trajano conta sua 
experiência com ingredientes nativos e ensina pratos 
autênticos que nos dão orgulho de ser brasileiros

34. Escapada: fuja do convencional, e das 
multidões, conhecendo os lugares que menos recebem 
turistas no mundo

42. Casa gostosa: pegue a onda do couchsurf 
sendo um anfitrião gentil ao abrir as portas de sua casa ou 
ao procurar uma residência para se hospedar

46. Seja saudável: atletas paraolímpicos dão 
exemplo de disposição e determinação contra justificativas 
para o sedentarismo

50. Menu das promotoras: torta, salada, 
massa, carne e sobremesa – seja qual for a pedida do  
dia, nosso time tem sempre uma sugestão inspiradora  
de dar água na boca

60. Comportamento: em tempos de redes  
sociais, o Bliive chega como a comunidade virtual do 
altruísmo, na qual nada tem mais valor que o tempo 
dedicado ao voluntariado

64. Vinhos: concentradas na Serra Gaúcha, vinícolas 
fornecedoras da Hortifruti produzem rótulos premiados e 
estão abertas a visitação

70. Nutrição: saiba o que é raw food, a dieta  
da comida crua, e como incorporá-la no dia a dia e  
aproveitar seus benefícios

80. Nossos valores: campanhas criadas 
para provocar sorrisos são recompensadas com elogio, 
engajamento e participação de pessoas como a pequena  
Ana Clara, que nos enviou sua própria “peça publicitária”

82. Nossa gente: a cantora Sara Bentes conta como 
supera as dificuldades da cegueira para alcançar seus sonhos; 
e nossos clientes revelam seus propósitos de vida

90. Conheça mais: Eryngui, o cogumelo supersaboroso

Capa – Foto: Ricardo D´Angelo
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ímã de geladeira

• Dar reméDios por conta própria: nunca dê remédios, principalmen-
te os de humanos, sem orientação de um veterinário. Uma dosagem ou o 
medicamento errado podem ser fatais.

• Usar cosméticos De hUmanos: muitos animais chegam ao consultório com 
alergia causada por cremes ou sabonetes. Se a intenção é deixá-los limpinhos 
e cheirosos, use produtos de pet shop, adequados aos animais.

• apertar Demais a coleira: elas são fundamentais nos passeios para 
evitar que os animais fujam, mas coleira muito justa atrapalha a respiração 
do cachorro. Se ele estiver ofegante demais, preste atenção se não é o caso 
de afrouxar ou trocar a coleira.

• Deixar o animal preso Dentro Do carro: isso nunca deve ser feito, 
mesmo que por poucos minutos. O calor rapidamente pode provocar desi-
dratação, sufocamento e até levá-lo à morte.

• Dar alimentos De hUmanos: por mais que o cão ou 
gato aparente estar passando vontade, nunca dê comida 
de gente aos animais. Guloseimas são “mimos” que, no 
primeiro momento, podem deixar seu animalzinho feliz, 
mas a médio prazo podem até causar complicações de 
saúde. Chocolate e uva, em especial, são extremamente 
tóxicos para os pets. 

SOS
Veja erros comuns  
cometidos com cães e gatos

Um passeio durante uma tarde quentinha 
de sol pode parecer ótima ideia para fazer 
seu cão espairecer e se exercitar. Mas já 
parou para pensar que o asfalto absorve 
o calor e pode estar quente demais, 
a ponto de lhe queimar as patinhas? 
As intenções são sempre as melhores, 
porém muitas vezes, sem nem imaginar, 
causamos dor ou sofrimento aos nos-
sos animais de estimação com coisas 
banais do dia a dia. A veterinária Carla 
Berl, fundadora do Hospital Veterinário 
Pet Care, lista os erros mais comuns 
cometidos pelos donos de cães e gatos.

animais de
estimação

• Deixar o animal com a cara para fora com o 
carro em movimento: geralmente, os cachorros gostam 
desse tipo de passeio, mas há três complicações. Uma é o 
sério risco de algum objeto bater na cara deles, seja um galho 
de árvore, um lixo mal-educadamente jogado pela janela de 
outro veículo, seja até mesmo um outro carro. Outra é o perigo 
de sujeira, areia ou um inseto entrar nos olhos do animal, 
podendo prejudicar permanentemente sua visão. Perigo de 
ressecamento dos olhos, explica a veterinária, não há, pois 
eles são suficientemente lubrificados. Mas, e por último, há 
o risco de o vento na cara causar resfriado e dor de ouvido.

• passear em horário erraDo: 
as caminhadas devem ser sempre no 
começo da manhã ou no final da tarde. 
O piso quente pode causar desconforto 
e queimaduras nos animais. Você está 
calçado, mas os bichinhos (o.k., alguns 
têm sapatinhos...) vão de “pés” no chão. 
Na dúvida, pise descalço e verifique se 
o calor é suportável.

• ignorar sinais De qUe algo não 
vai bem: passar muito tempo deitado, 
demonstrar falta de apetite e desâni-
mo são indícios de que a saúde está 
comprometida. Nesses casos, é preciso 
sempre procurar um veterinário para 
averiguar o que está acontecendo com 
o animal – ele não vai lhe pedir para ir 
ao médico, certo?



Feel Healthy
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ímã de geladeira

IngredIentes 
•  4 colheres (sopa) de manteiga
•  2 raminhos de alecrim desfolhados  
 e picados (sem o talo)
•  1/2 xícara (chá) de milho de  
 pipoca de boa qualidade
• Sal a gosto
 
Modo de preparo
1. Aqueça a manteiga e, nela, junte o alecrim, 
deixando que solte seu aroma  
(a manteiga ficará com uma cor levemente 
esverdeada; isso leva em torno de  
1 minuto). 2. Leve o milho de pipoca ao fogo 
médio com a manteiga aromatizada. Deixe o 
milho estourar, sacudindo de vez em quando a 
panela tampada. Vire em uma tigela, polvilhe 
sal a gosto e, se quiser, salpique mais ramos de 
alecrim e manteiga. Sirva quente.

pIpoca coM alecrIM
rendIMento: 4 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

alecrIM

A pipoca tradicional, temperada apenas com sal e manteiga, é uma delícia. 
Com a onda “gourmetizadora”, ela ganhou várias versões, tanto doces como 
salgadas, e o que era ótimo conseguiu ficar ainda melhor. As opções no 
mercado são incontáveis: tem pipoca com curry, alecrim, caramelo, café, 
azeite trufado e o que mais a criatividade permitir.

A boa notícia é que é possível fugir das latinhas industrializadas de pipoca 
gourmet e fazê-las em casa. “Com ingredientes simples como ervas e chocolate, 
é possível inovar no sabor da pipoca”, diz Fabíola de Mattos Potzik, professora 
de gastronomia no Senac. “Nesta cozinha de guloseimas não há proibições.” 

Existem duas maneiras de saborizar a pipoca. Uma delas, que funciona para 
ervas e especiarias, é acrescentar esses ingredientes à manteiga, e misturá-la ao 
milho antes de estourá-lo. A manteiga aromatizada dá o mesmo sabor à pipoca. 
Outro jeito, que funciona bem para as receitas doces, é acrescentar o ingrediente 
diferente apenas ao final, quando a pipoca já estiver pronta. A ideia é “dar um 
banho” na pipoca, e deixá-la secar. Nesse tipo de receita, é importante sempre 
colocar a pipoca numa assadeira, bem espalhada, para que os grãos estourados 
não grudem. A seguir, duas receitas para você fazer em casa. Bom apetite!

PiPoca
AprenDA A fAzer AS DeLicioSAS  
pipocAS gourmet em cASA

Para todos
os gostos

MIlho



PROMOÇÃO
DE CORTES DE 

CARNE DE CORDEIRO

Prazer em servir bem!Prazer em servir bem!

Confi ra receitas exclusivas em nosso site:
www.savanafood.com.br

É A SUA GARANTIA DE QUALIDADE
PROCURE POR ESSES RÓTULOS.
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IngredIentes 
•  1 colher (chá) de óleo
•  1/3 de xícara (chá) de  
 grãos de pipoca
•  100 g de chocolate amargo, picado
•  3/4 de colher (chá) de  
 flor de sal ou sal fino
•  papel-manteiga para  
 forrar a assadeira

Modo de preparo
1. em uma panela média, aqueça o 
óleo com os grãos de pipoca. tampe a 
panela e deixe em fogo médio até que 
todos estourem, sacudindo a panela 
de vez em quando. 2. Despeje a 

pIpoca coM chocolate aMargo
rendIMento: 3 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

pipoca em uma tigela grande, 
removendo quaisquer grãos que não 
tenham aberto, e reserve. 3. forre uma 
assadeira com papel-manteiga e reserve. 
4. coloque o chocolate e 1/2 colher (chá) 
de sal em banho-maria até que derreta 
completamente, ou no micro-ondas por  
2 a 3 minutos em potência alta, mexendo 
na metade do tempo. 5. imediatamente, 
despeje-o sobre a pipoca e mexa para 
envolvê-las por completo. 6. espalhe 
uniformemente sobre a assadeira  
e polvilhe com o restante do sal,  
1/4 de colher (chá). 7. Deixe descansar  
em temperatura ambiente até que  
o chocolate tenha endurecido.
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Materiais diferentes
Seja qual for o material de que é feita, a 
panela precisa estar em bom estado de 
conservação – com seu interior íntegro, 
sem riscos nem ferrugem – para não 
causar danos à saúde. O Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec) faz alguns 
alertas: espinafre, couve e brócolis não 
devem ser feitos em panela de aço inox, 
pois pode gerar subprodutos tóxicos; 
em panela de Tefl on®, deve-se evitar o 
preparo de alimentos proteicos (carne, 
ovos, leite), pois a reação favorece a 
produção de aminas tricíclicas (subs-
tância cancerígena); e a de alumínio, 
de forma geral, já não é recomendada. 
A seguir, as mais inofensivas:

• Vidro: atóxica, aquece rapida-
mente. Frágil e requer habilidade 
para não queimar a comida;

• Ferro: durável, pesada. As de 
fundo esmaltado são mais fáceis 
de limpar;

• antiaderente (tefl on®): 
aquece rapidamente, favorece o 
uso de pouca gordura. Atenção: o 
revestimento riscado ou desgasta-
do pode liberar substâncias pouco 
seguras à saúde;

• Pedra-sabão: naturalmente 
antiaderente, libera cálcio, magné-
sio e ferro. Pesada e frágil, cozinha 
lentamente;

• Barro: cocção lenta, mas man-
tém o alimento aquecido por mais 
tempo. Limpeza difícil.

Materiais diferentes

ímã de geladeira

Panela certa é que 
       faz comida boa
DeScuBrA QuAL A pAneLA iDeAL pArA prepArAr cADA tipo De receitA

Panelas não são todas iguais, elas têm usos específi cos. Caçarolas, caldeirões, 
frigideiras... Cada modelo é ideal para um tipo de preparação na cozinha. As 
opções de panelas no mercado são muitas, com modelos e tamanhos para 
todos os gostos e fi nalidades. Você sabe qual a diferença entre elas? Qual delas 
é a melhor para fazer um cozido? E uma panqueca? O gerente de marketing 
do Grupo SEB, detentor das marcas Clock, Rochedo e T-Fal, Adriano Toledo de 
Oliveira, dá as dicas para tirar o melhor proveito do potencial de cada uma.

caçarola: é uma 
panela um pouco mais 
funda que o normal, 
com duas alças laterais. 
Bastante usada no 
preparo de alguns pratos 
ensopados e cozidos.

caldeIrÃo: modelo 
profundo, pode ser de 
ferro, barro ou inox, com 
duas alças laterais. Para os 
preparos de longa duração 
e em quantidade, como 
feijoada, caldos e sopas.

frIgIdeIra funda: ideal 
para o preparo de frituras 
em imersão, quando é 
preciso usar bastante óleo. 
Batata e frango fritos são 
exemplos de alimentos 
preparados nela.

frIgIdeIra rasa: 
é recomendada no 
preparo de pratos que 
necessitam pouco ou 
nenhum óleo, como 
ovo frito e panqueca.

panela coM caBo: 
ideal para a preparação 
de molhos, pois são 
práticas de manusear. 
As menores evitam que 
a água evapore rápido. 

panela de pressÃo: 
reduz o tempo de 
preparo de alimentos 
mais duros. Ideal para 
cozinhar grãos e carnes 
mais compactas.

WoK: é redonda e meio afunilada, com as bordas mais altas e o fundo menor. Seu 
formato favorece a evaporação e, por isso, ela pode ser usada para defumar, grelhar 
e até cozinhar uma grande quantidade de alimentos 
ao vapor de uma só vez. Há modelos que têm, como 
acessório, uma pequena grade, para manter o alimento 
sobre a água, mas sem encostar nela (mantendo 
contato apenas com o vapor). Boa também para risoto.
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Mais de 70 mil famílias 
levando sabor e qualidade 
para sua família.
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MUITO VERDE, MUITO SABOROSO E MUITO 
NUTRITIVO, ESSE VEGETAL PRECISA DE 

BASTANTE ÁGUA PARA ESTAR NO PONTO DE 
SER ENTREGUE ATÉ DUAS VEZES POR DIA NA 

HORTIFRUTI MAIS PERTO DE VOCÊ

trajetória
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POR NatÁLia sPiNaCÉ, de vieira (rJ)

FOTOS riCardo d’aNGeLo  

Agrião,
o poderoso

1.
Um tabuleiro quadriculado 
com pequenas divisões é 
preenchido com terra adubada 
para receber as sementes

aGrião
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onta a história que os faraós do Egito davam suco de agrião 
aos escravos como forma de lhes reforçar a alimentação e 
aumentar a produtividade, deixando-os vigorosos e resis-

tentes a doenças e aos trabalhos pesados – as pirâmides foram ergui-
das com o esforço de muitos muques, lembra? A estratégia tinha 
mesmo fundamento: quase 5.000 anos depois, um estudo do Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças, em Atlanta, Estados Unidos, 
publicado em 2014, aponta o agrião como a mais nutritiva das ver-
duras, superando outros “supervegetais” famosos, como o espinafre.

Rico em ferro, ácido fólico (essencial para uma gravidez saudável), 
enxofre, potássio, cálcio, fósforo, iodo, betacaroteno (que produz vita-
mina A) e fibras, o agrião também possui alta concentração de vitami-
na C, o que o faz – como já é de conhecimento popular – ótimo aliado 
no tratamento das gripes. Misturado com mel, inclusive, é comumente 
usado como combatente natural de infecções respiratórias. Mas, sua 
principal marca é o sabor. Como ingrediente, ele faz toda a diferença 
no prato, seja cru em saladas, seja refogado em receitas de sopas, 
sanduíches, recheios de tortas, molhos. Sem esquecer seu papel como 
coadjuvante de peso em pratos clássicos como a rabada. 

Antes que ele seja integrado a deliciosas receitas, há um caminho 
minucioso a percorrer, que o agricultor Rone Ramos de Carvalho 
conhece bem. Ele planta agrião há 20 anos, e fornece boa parte de 
sua produção à Hortifruti. Diariamente, cerca de 4.000 maços da 
hortaliça saem de suas propriedades em Vieira, estado do Rio de 

C

2.
Plantadas, as sementes ficam numa estufa 
por 25 dias para germinar e crescer

Deixamos 
para você dar o

toque final

Você encontra

Francambole 

congelado, com 

vários recheios

diferentes, nas

lojas Hortifruti do 

Rio de Janeiro

O Francambole é um prato 

semi-pronto de frango,

que você prepara

em 40 minutos e

impressiona qualquer

convidado. É um produto

natural, sem conservantes 

ou aromatizantes.

Mas é claro que ele fica

melhor com aquele seu 

toque final. 
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Janeiro, para abastecer as lojas cariocas da rede.
Na natureza, o agrião é encontrado em zonas muito úmidas, espe-

cialmente à beira de rios. Para garantir sua qualidade quando culti-
vado em plantações controladas, é preciso, em primeiro lugar, zelar 
pela irrigação. “O agrião precisa de muita água. No verão, chegamos 
a molhar a horta várias vezes por dia. Temos o privilégio de estar 
numa região rica em nascentes, e poder contar com as águas da 
Serra do Calado”, diz Rone. 

Uma amostra do poder de regeneração do agrião se dá na própria 
horta. Isso porque, cerca de dois meses depois da colheita – que é feita 
pelo caule, preservando-lhe as raízes presas ao solo –, as folhas estão 
renovadas, prontas para ser colhidas novamente. “Diferentemente de 
outras hortaliças que precisam ser replantadas a cada colheita, a muda 
do agrião só precisa ser cultivada uma única vez”, afirma o agricultor.

Produção rotativa
Enquanto aguarda que o agrião cresça novamente, Rone faz um 
esquema de revezamento em suas terras. Os 7 hectares de sua plan-
tação são divididos em várias partes para que, durante a colheita de 
um lote, outro fique “descansando” o tempo que for preciso. “É uma 
forma de nunca parar a produção. Dessa maneira, tenho agrião para 
ser colhido todos os dias”, diz. Todo o processo, da plantação até a 
colheita, é feito manualmente, sem a ajuda de máquinas.

Na estrada
Para garantir o frescor e a qualidade do agrião, o ideal é fazer duas 

trajetória

3.
Quando a muda está pronta, é 
preciso plantá-la no solo, preparado 
com esterco de galinha e fertilizante 
de nitrogênio. A irrigação é parte 
fundamental, pois o agrião gosta  
de solo bastante úmido. Há época 
em que a plantação deve ser regada 
várias vezes por dia

4.
Quarenta dias depois de 
plantado, o agrião está 
pronto para ser colhido



A colheita
vai até você.
A Fazenda Frutifique junto à Tuti Fruti distribui 

exclusivamente as hortaliças deliciosas que você 

encontra nas lojas da rede Hortifruti de todo Brasil. 
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trajetória

colheitas ao dia. Uma logo cedo e outra no fim da tarde. O agricultor 
faz a primeira colheita às 7 horas. A verdura colhida na parte da manhã 
abastece as lojas para o período da tarde. A segunda colheita, feita ao 
entardecer, é a que abastece as lojas logo cedo no dia seguinte.

O transporte do agrião colhido por Rone até as lojas da Hortifruti 
é feito pela Fazenda Frutifique. Entre outras coisas, o trabalho desse 
parceiro consiste em pesquisar quem são os melhores produtores de 
hortaliças da região, cuidar da compra e se certificar quanto à qua-
lidade dos vegetais, antes de levá-los para as lojas. 

“Nosso trabalho é escolher os melhores produtores, e é nossa respon-
sabilidade garantir que os vegetais cheguem às lojas frescos e o mais 
rápido possível”, diz Landerson Ressoni, gerente da Fazenda Frutifique. 
Além da base na região serrana do Rio de Janeiro, em torno de Vieira, 
a empresa também opera no interior de São Paulo, em Mogi das 
Cruzes, onde cuida do abastecimento das lojas paulistas. “Nós checa-
mos se a folhagem está bonita e no tamanho ideal”, diz Landerson. 
Depois desse controle, o agrião segue para as lojas da região. “Em 
menos de 12 horas o agrião que sai da terra chega às lojas.”

5.
Na colheita, o agrião não é 
arrancado pela raiz. Apenas o 
caule e as folhas são cortados 
manualmente e amarrados 
com um barbante

Cru ou refogado, o agrião pode fazer 
parte de receitas como sopas, saladas, 
recheios e molhos. Confira duas sugestões 
de receitas nas páginas a seguir
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6.
Depois de passar por controle de qualidade, as folhas são levadas em 
caixas para os baús dos caminhões, em dois turnos (um logo pela manhã e 
outro no fim da tarde), chegando às lojas em até 12 horas após a colheita

(Da esq. para a dir.), os proprietários da Fazenda Frutifique, Sérgio Rodrigues 
de Almeida e Odias Reder da Silva; o gerente Landerson Ressoni; e o 
agricultor Rone Ramos de Carvalho: time que zela pelo fornecimento diário 
de 4.000 maços de agrião à Hortifruti
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INGREDIENTES
• 1 e 1/2 litro de caldo de galinha*
• 450 g de agrião picado, sem os 
 talos duros
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 2 alhos-porós picados, somente 
  a parte branca
• 1 batata média cortada em cubos
• Suco de 1 limão
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Torrada de pão francês
• 4 xícaras (chá) de água

MODO DE PREPARO 
1. Em uma frigideira, aqueça a metade do 
azeite e refogue o alho-poró com sal e 
pimenta, mexendo de vez em quando até 
o alho-poró ficar macio. 2. Acrescente a 
batata, o caldo de galinha e 4 xícaras de 
água e deixe ferver. 3. Reduza o fogo e 
cozinhe, com a panela semiaberta, por 10 
a 12 minutos ou até a batata ficar macia. 
4. Coloque o agrião (reserve 2 xícaras para 
decorar) e cozinhe por 3 minutos. 5. Com 
uma escumadeira, transfira o agrião cozido 
para o liquidificador com apenas um pouco 
do líquido e bata até virar um purê; 
reserve. 6. Também no liquidificador, bata 
o líquido com os demais ingredientes que 
sobraram na panela até obter um purê, 
reserve. 7. Misture os dois purês, corrija 
o sal e a pimenta e reserve. 8. Em uma 
tigela pequena, bata o suco de limão com 
o azeite restante e tempere com sal e 
pimenta; junte o agrião reservado e sacuda 
para temperar bem. 9. Sirva sobre a sopa 
em temperatura ambiente (ou fria), 
acompanhada de torradas de pão francês.

INGREDIENTES PARA POLENTA
• 100 g de fubá
• 300 ml de água
• 1 folha de louro (fresco)
• 50 g de queijo parmesão ralado
• 50 g de manteiga sem sal
• 50 ml de azeite de oliva extravirgem
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Agrião a gosto para finalizar

MODO DE PREPARO DO OSSOBUCO 
1. Em uma panela, coloque a manteiga e faça suar a mistura de cebola, cenoura, 
salsão e alho-poró e o ossobuco. 2. Junte o vinho tinto e cozinhe em fogo baixo 
ou ao forno por cerca de 3 horas, a 120 ºC, até que solte do osso. Finalize 
ajustando os temperos (sal, pimenta, tomilho e alecrim).

MODO DE PREPARO DA POLENTA
1. Em uma panela, misture a polenta com a água e o louro e leve ao fogo baixo 
por cerca de 40 minutos, mexendo sem parar. 2. Finalize com os demais 
ingredientes, ajustando o tempero até que fique cremosa e suculenta. Sirva em 
seguida com o ragu de ossobuco e o agrião por cima.

INGREDIENTES PARA O OSSOBUCO
• 300 g de ossobuco de boi
• 100 g de cebola, cenoura, salsão 
 e alho-poró picados e misturados 
 em partes iguais (25 g de cada)
• 50 g de manteiga
• Tomilho e alecrim a gosto
• 500 ml de vinho tinto seco
• Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

POLENTA CREMOSA COM RAGU DE OSSOBUCO E AGRIÃO
RENDIMENTO: 4 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

*CALDO DE GALINHA: Em um caldeirão, coloque a carcaça de 1 kg de frango inteiro e 5 L de 
água fria. Deixe ferver e retire as impurezas que sobem à superfície do caldo. Quando o caldo 
estiver sem impurezas, acrescente 200 g de cebola picada, 200 g de cenoura picada, 200 g de 
salsão picado, 2 folhas de louro e grãos de pimenta-preta a gosto. Deixe cozinhar por mais 
5 minutos, apague o fogo, deixe descansar por 30 minutos e coe o caldo. Você pode usar este 
caldo para diversas preparações.

 SOPA DE AGRIÃO 
E ALHO-PORÓ
RENDIMENTO: 6 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL
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e você é um expert, pule 
a leitura direto para nossa 
carta de cervejas especiais. 

Se não é, preste atenção nesses 
conceitos básicos. O “mundo da 
espuma” é bastante complexo, 
e pode parecer contraditório até 
para cervejeiros de carteirinha. 

Para apreciar com propriedade as 
cervejas especiais, primeiro é pre-
ciso entender a tipifi cação. “Assim 
como existem vinhos Merlot, Caber-
net Sauvignon ou Chardonnay há 
dezenas de tipos de cerveja, como 
as Ale, Weiss, Pilsen, Lager”, afi rma 
o sommelier de cervejas Paulo Rá-
lio Neto. “A variação que as caracte-
riza se dá de acordo com os ingre-
dientes e métodos de fabricação.” 
Entretanto, ele explica que os itens 
básicos de uma cerveja de alto nível 
são malte (cereal – cevada, trigo ou 
milho, entre outros – que passa por 
germinação e secagem), água e lú-
pulo. “A lei de pureza alemã deter-
mina que ‘cerveja’ é a bebida feita 
apenas com esses ingredientes.” 

As nuances de aroma e sabor po-
dem aparecer conforme a criativida-
de do fabricante: uma quantidade 
reforçada de lúpulo, por exemplo, 
acentua o amargor; o malte mais 
torrado pode reforçar o aroma tos-
tado e a cor escura da bebida; e há 
ainda alguns complementos usa-
dos para dar personalidade, como 
especiarias, rapadura, cacau, laran-
ja, mandioca, entre tantos outros. 
“Tudo é válido. Mas é bom lembrar 
que para fazer jus à categoria ‘espe-

cial’ é desejável não conter cereais 
não maltados nem conservantes.”

O sommelier também ressalta a 
questão da temperatura: nada de 
estupidamente gelada. Geralmen-
te, o ideal é bebê-las por volta de 
5 ºC. “Temperaturas abaixo de zero 
fazem contrair demais as papilas 
gustativas, atrapalhando a degus-
tação. Cerveja é para saborear, não 
para matar a sede”, diz Paulo. A 
seguir, algumas cervejas especiais 
disponíveis na rede Hortifruti:

cervejas

S

Nossa carta de cervejas especiais
UMA SELEÇÃO PARA APRECIADORES COM PALADAR REFINADO  POR ANA PAULA KUNTZ
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1. INSANA WEIZEN – Brasil (PR)
De trigo, frutada, refrescante, nutritiva 
e turva, por conter leveduras ricas em 
vitaminas do complexo “B”. Ideal com 
frutos do mar, saladas e sobremesas de 
frutas. Tipo: Heffe Weizen.
 
2. INSANA AMERICAN 
PALE ALE – Brasil (PR)
Coloração intensa e aromas cítricos. Ideal 
com comida mexicana, carnes e queijos 
fortes. Tipo: American Pale Ale.
 
3. INSANA GOLD – Brasil (PR)
Dourado intenso, aromas cítricos e 
sabores refrescantes equilibrados entre 
o malte e o lúpulo. Ideal com carnes 
vermelhas, saladas amargas e grelhados. 
Tipo: Gold Lager.
 
4. WEIHENSTEPHANER HEFE 
WEISSBIER – Alemanha
De trigo, não fi ltrada, cor alaranjada 
turva. Conhecida como uma cerveja 
para o café da manhã, por ser leve e de 
fácil digestão. Ideal com peixes, aves e 
saladas. Tipo: German Weizen.
 
5. COLORADO CAUIM – Brasil (SP)
O nome tupi se refere a uma antiga 
bebida de cereais e mandioca. Combina 
fermento alemão, lúpulo checo, cevada 
maltada holandesa e mandioca. É clara, 
refrescante e tem amargor leve. 
Tipo: Premium American Lager.
 
6. COLORADO APPIA – Brasil (SP)
Primeira cerveja nacional a utilizar mel. 
Doce, encorpada e refrescante. 
Tipo: Honey Wheat Ale.
 
7. COLORADO INDICA – Brasil (SP)
Legítima fórmula dos soldados ingleses 
em viagem até a Índia, com toque 
especial de rapadura. Harmoniza com 
pratos fortes, como mariscos e caças, 

queijo gorgonzola e pratos picantes. 
Tipo: India Pale Ale.
 
8. CORUJA STRIX EXTRA – Brasil (RS)
Encorpada, tem a força dos maltes especiais 
e a refrescância do mix de lúpulos. Boa 
para acompanhar amendoim, batata frita, 
hambúrguer, frango assado e frito, pizza, 
lombo de porco, camarão frito, caranguejo. 
Tipo: Light Lager, Munich Helles.
 
9. CORUJA ALBA WEIZEN – Brasil (RS)
De trigo, mas carregada no amargor. 
Refrescante, com aroma de cravo, espuma 
cremosa e toque de malte defumado. 
Harmoniza com caesar salad, frango assado, 
lombo defumado, salsicha e linguiça de 
porco, arroz e feijão. Tipo: Weissbier.
 
10. CORUJA OTUS LARGE – Brasil (RS)
Dourada, de sabor adocicado e aroma 
fl oral. Leve e refrescante, com baixas 
calorias. Tipo: Lite American Lager.
 
11. BREWDOG PUNK IPA – Escócia
Refrescante e leve, cítrica e com fi nal 
bem amargo e seco. Vai bem com 
casquinha de siri, acarajé, caldo de 
feijão, sopa de queijo, sopa de legumes, 
salpicão, maionese de atum e camarão, 
massa ao pesto, comida indiana e 
japonesa, moqueca baiana e capixaba. 
Tipo: American IPA.
 
12. DELIRIUM NOCTURNUM – Bélgica
Triplamente fermentada – sendo que a 
última fermentação ocorre na própria 
garrafa. Tem textura aveludada e 
cremosa, e no sabor notas de frutas 
vermelhas e chocolate. Vai bem com 
carnes vermelhas e torta de chocolate. 
Tipo: Belgian Strong Dark Ale.
 
13. DELIRIUM TREMENS – Bélgica
Já foi eleita a melhor do mundo. Tem 
aroma frutado, cítrico e levemente lupulado. 

Tem sabor picante e é ligeiramente 
maltada e frutada (abacaxi, pera e maçã 
verde). Harmoniza com massas, peixes, 
tortas, crepes e sobremesas. 
Tipo: Belgian Golden Strong Ale.
 
14. LA CHOUFFE – Bélgica
Não é submetida aos processos de 
fi ltração e pasteurização. Tem visual 
dourado-escuro, espuma branca 
abundante e é levemente turva. 
Com paladar rico, elegante toque de 
especiarias, levemente adocicado, mínimo 
amargor e muita refrescância. 
Tipo: Belgian Specialty Ale.
 
15. MAREDSOUS ABBAYE ABDY – Bélgica
Elaborada segundo as tradições 
beneditinas. Refermentada na garrafa 
com dois meses de maturação, tem cor 
âmbar-avermelhado, turva, e espuma 
branca abundante. Aroma intenso 
de frutas com toques de caramelo e 
chocolate. Tipo: Ale, Belgian Dubbel.
 
16. CHIMAY TRIPEL – Bélgica
Sua espuma é densa e persistente. 
O aroma apresenta notas de banana, 
abacaxi, maçã e uva Moscatel. Harmoniza 
bem com batata assada recheada com 
queijo. Tipo: Belgian Tripel.
 
17. DUVEL BELGIAN GOLDEN ALE – Bélgica
Sua espuma cremosa combina doçura, 
amargor e acidez. Notas de frutas 
cristalizadas, abacaxi, banana, além de 
toques cítricos e herbáceos. Tipo: Belgian 
Golden Strong Ale.
 
18. BENEDIKTINER WEISSBIER – Alemanha
Segue desde 1330 a receita original 
de monges beneditinos. É frutada e 
encorpada, com aromas de banana e 
cravo. Acompanha sushi, joelho de porco 
com batatas, saladas e tortas de legumes. 
Tipo: Weiss.
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novidades

Na passarela, Nossa    
frota de roupa Nova

esde o início de março, a Hortifruti está com uma novida-
de on-line: é o projeto “Sabores da Hortifruti”, uma série 
de vídeos exclusivos estrelados pela blogueira, colunista 
de gastronomia e apresentadora de TV Maria Capai. A 

proposta é mostrar ao internauta receitas nutritivas e fáceis de fazer, 
tendo como base frutas, legumes e verduras. A primeira temporada 
é composta de 14 vídeos, sendo que o primeiro ensina a preparar 
uma saborosa terrina de berinjela. 

Com duração que varia de 4 a 7 minutos, os episódios trazem 
ainda receitas de pudim de verão, ceviche com água de coco, sorbet 
de melancia, sanduíche aberto de salmão defumado e abacate, sopa 
fria de pepino e iogurte, torta de banana com nozes, massa com 
abobrinha e ervas frescas, crostini de figo com queijo de cabra, pan-
queca sem glúten, bolo integral de maçã, quiche de mandioquinha, 
chutney de abacaxi e batata-doce recheada com shimeji. 

Os episódios são publicados exclusivamente na página oficial da 
Hortifruti no Facebook (facebook.com/hortifruti, na aba Sabores da 
Hortifruti) e as receitas ficarão disponíveis para consulta no site da rede 
(hortifruti.com.br/receitas). Então, não perca: novas receitas são publi-
cadas on-line toda quarta-feira. Curta nossa página. Acompanhe. Além 
disso, semanalmente, no mesmo dia, as promotoras da Hortifruti pre-
param os pratos do projeto nas lojas – assim, você pode dar uma pas-
sada na unidade mais próxima para ver, e provar, para crer!

uma série de vídeos 
eNsiNa a preparar 

receitas fáceis e 
Nutritivas em Nossa 
págiNa do facebook

Delícias
também
na rede

D

lição de casa: na primeira temporada,  
há 14 episódios, com dicas fáceis





26

no prato e no coração
BRASIL

menu do chef

BANANA

ENGAJADA EM DIFUNDIR A CULTURA GASTRONÔMICA NACIONAL, A CHEF 
ANA LUIZA TRAJANO FAZ QUESTÃO DE VALORIZAR OS INGREDIENTES 

NACIONAIS EM CADA PRATO QUE CRIA   POR ANA PAULA KUNTZ   FOTOS RICARDO D’ANGELO
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IngredIentes
• 3 fatias de pão de forma sem  
 casca, cortado em quadradinhos
• 60 g de queijo cremoso
• 10 ml de óleo de milho
• 2 bananas-da-terra cortadas em rodelas
• 60 g de geleia de pimenta
 
Modo de preparo 
1. Asse o pão de forma a 160 ºC por 3 minutos. 2. Grelhe  
a banana na chapa, com algumas gotas de óleo, até dourar.  
3. Monte os canapés colocando um pouco de queijo 
cremoso no pão, a rodela de banana por cima e finalize  
com um pouco de geleia de pimenta.

canapé de banana
rendIMento: 12 unIdades

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

Achef Ana Luiza Trajano é uma entusiasta da 
culinária brasileira. Autora de dois livros so-
bre o assunto – Brasil a Gosto, que retrata a 
cozinha nacional a partir de elementos do fol-

clore, do artesanato e de lendas populares; e Cardápios 
do Brasil, que traz receitas e relatos de suas expedições 
pelo país –, ela, que é natural da cidade de Franca (SP), 
já tem engatada outra publicação. “Ainda não tenho 
detalhes para divulgar, mas o projeto está em desen-
volvimento”, diz. “Diante da riqueza da nossa cozinha, 
estou prevendo lançar pelo menos um por ano, e um 
documentário em vídeo a cada dois. Esse trabalho faz 
parte do meu propósito de disseminar a gastronomia 
brasileira no mundo, o que pode ser feito de forma per-
tinente, se tivermos bibliografia apropriada.”

Indignada com a “mania” de vincular o chique ao 
que vem do exterior, ela começou em 2003 um tra-
balho de pesquisa viajando a rincões de todo o Brasil 
para conhecer ingredientes, receitas e outras precio-
sidades da cultura gastronômica verdadeiramente 
típica. Além de material para os livros, ela trouxe na 
bagagem de volta para São Paulo experiência para 
abrir, em 2006, seu restaurante Brasil a Gosto, no 
qual exibe seu engajamento na criação dos pratos. 
“Não me conformava com essa história de que um 
banquete só teria requinte se servisse comida inter-
nacional. Isso é resquício, natural até, da cultura de 
nação colonizada, que valoriza o ‘importado’ em vez 
do local”, diz Ana Luiza. “No meu restaurante, porém, 
podemos até usar técnicas que venham de fora do 
país, mas a prioridade são os ingredientes nacionais.”

Mais que arroz com feijão
A riqueza brasileira de ingredientes, inclusive, é moti-
vo de admiração pelos chefs internacionais. Ana Luiza 
conta perceber que o que mais os impressiona é a va-
riedade e a qualidade de nossas frutas, mas os produ-
tos de origem animal também têm destaque. “Fala-se 
muito da Amazônia, mas temos outros ecossistemas 
riquíssimos em termos de frutas, legumes e verduras, 
como o Cerrado. Além disso, nossos rios estão reple-
tos de preciosidades, a exemplo do pirarucu, peixe 
que está ganhando espaço nos restaurantes.” 

Apesar de passar a impressão de ser a principal pro-
teína animal no prato do brasileiro, a carne bovina – 
especialmente nos cardápios ditos requintados – está 
dando lugar à carne de porco e de frango. “Esses dois 
animais são muito mais populares no interior.” 

A chef também comenta que relacionar a comida tí-
pica brasileira ao arroz com feijão é muito raso. Como 
ingrediente-base para receitas regionais, o arroz é, 
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sim, um ícone nacional – afinal, com ele se faz de 
galinhada a baião de dois. Mas a diversidade pede 
uma percepção mais ampla do que hoje existe no 
mercado. Ela cita, por exemplo, que está muito mais 
fácil encontrar arroz-cateto, ou feijão-verde, dois itens 
que permitem variar bastante nas receitas do dia a 
dia. Outros que estão sendo cada vez mais demanda-
dos são jiló, quiabo, seriguela, cajá, tapioca, maxixe e 
ora-pro-nóbis, além do mix de cas-
tanhas. “Tem gente que nem sabe 
o que são esses ingredientes, ou às 
vezes conhece, mas não sabe o que 
fazer com eles. É tudo uma questão 
de costume.”

No cardápio de seu restaurante, 
Ana Luiza oferece iguarias como 
casquinha de siri com farofa de 
sururu; filhote (peixe típico da 
Amazônia) com crosta de casta-
nha-do-brasil (castanha-do-pará) e 

aviú (pequeno camarão), com raízes e tubérculos na 
manteiga de jambu e molho de açaí; mix de folhas 
com tomate-cereja, maxixe em conserva, abóbora-
caipira e sementes de abóbora; bife fino de porco 
com molho de jabuticaba, purê de inhame e bana-
na-da-terra grelhada. Com toda a gentileza que lhe 
é peculiar, a chef ensina aqui outras delícias, para 
você experimentar fazer em casa.

IngredIentes
• 200 g de abóbora-pescoço descascada 
• 200 g de abóbora-cabotiá  
 ou japonesa descascada 
• 40 g de cebola em cubinhos
• 20 g de alho picado 
• 80 g de gengibre sem casca e picado 
• 20 ml de azeite  
• 100 g de castanha-do-brasil  
 (castanha-do-pará) laminada
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo 
1. Descasque as abóboras e cozinhe em 
água até a metade da panela até que 
estejam macias. 2. Refogue no azeite a 
cebola, o alho e o gengibre, acrescente as 
abóboras cozidas e metade da água que 
sobrou da cocção. 3. Tempere com sal e 
pimenta-do-reino. 4. Bata no liquidificador 
até ficar homogêneo. 5. Sirva o caldo quente 
ou frio, finalizando com a castanha-do-brasil 
(castanha-do-pará) por cima. 

creMe de abóbora coM gengIbre
rendIMento: 4 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

abóbora

De lá e de cá
Os ingredientes “nacionais”, ela explica, não necessariamente têm 
de ser nativos. Como exemplo, cita a jaca. “Há muitos produtos que 
foram introduzidos no país durante a colonização portuguesa, que 
não são originais daqui, mas hoje são nacionalizados. Para podermos 
aplicar técnicas também nacionalizadas, é preciso primeiro fazer 
uma catalogação de todos eles, estudá-los, para então aprimorar 
os modos de preparo.” No segundo livro de sua autoria existe um 
glossário fotográfico com 167 ingredientes.
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chuchu

IngredIentes 
• 1/2 L de caldo de legumes*
• 600 g de palmito pupunha cortado em tiras
• 600 g de chuchu descascado,  
 cortado em tiras e enxaguado
• 120 g de manga verde cortada  
 em meia lua (fatias finas)
• 100 g de tomate-cereja cortado em 4
• 60 g de pesto de cheiro-verde*
• 60 g de vinagrete de limão*
• 150 g de crocante de queijo de coalho*
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo 
1. Coloque o palmito pupunha em  
uma panela com o caldo de legumes e 
deixe cozinhar por aproximadamente  
10 minutos em fogo baixo. 2. Misture  
o palmito pupunha cozido, o chuchu e  
a manga, e tempere com o vinagrete,  
o pesto, o sal e a pimenta. 3. Sirva  
decorado com os tomates-cerejas e  
o crocante de queijo de coalho.

salada de pupunha e chuchu
rendIMento: 5 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

*caldo de legumes: 1 L de água, 1/2 cenoura 
com casca, 1/2 cebola, 1 talo de salsão, 1 talo 
de alho-poró e 1 folha de louro. Lave todos  
os ingredientes e coloque-os em uma panela 
grande ao fogo médio até ferver. Coe. Pode 
utilizar os legumes que tiver em casa.

*pesto de cheiro-verde: 50 g de cebolinha- 
-verde, 50 g de salsa lisa, 150 ml de azeite,  
1 pitada de sal e 1 pitada de pimenta-do-reino. 
Coloque a cebolinha, a salsa e o azeite em um 
processador e bata até que fique homogêneo. 
Tempere com sal e pimenta-do-reino.

*Vinagrete de limão: 1 limão-taiti, 1 lima-da- 
-pérsia, 2 limões-galegos, 150 ml de azeite e  
1 pitada de sal. Tire o suco dos limões e misture 
com o azeite e o sal até que fique homogêneo. 

*crocante de queijo de coalho: rale o queijo 
no ralo fino e misture com um pouco de molho 
de pimenta (a gosto). Forre uma forma com 
papel-manteiga e distribua pequenas porções do 
queijo, formando pequenos retângulos finos. 
Asse de 8 a 10 minutos a 180 oC.



30

• 20 g de salsinha picada
• 40 g de manteiga 
• 30 ml de azeite 
• 20 g de açúcar 
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
1. Refogue o arroz-cateto em 10 ml de azeite, 
adicione o caldo de legumes, tampe a panela 
e deixe cozinhar por 20 minutos, ou até que 
esteja al dente. 2. Mergulhe o brócolis 
em água fervente com 1 pitada de sal, por 
3 minutos e, logo em seguida, transfira-o para 
uma travessa com gelo. Reserve. 3. Cozinhe 
o feijão-verde em uma panela com água 
suficiente para cobrir os grãos e 1 colher (sopa) 

INGREDIENTES 
• 240 g de arroz-cateto integral 
• 600 ml de caldo de legumes* 
• 120 g de abóbora-pescoço cortada 
 em cubos pequenos 
• 120 g de tomate-cereja cortado 
 em 4 partes
• 120 g de cebola-roxa cortada em pétalas 
• 80 g de brócolis cortado em 
 raminhos pequenos 
• 80 g de queijo de coalho, em cubinhos
• 60 g de feijão-verde 
• 28 g de gengibre cortado em cubinhos 
• 50 g de alho
• 50 g de cebola 
• 80 ml de vinho branco 

BAIÃO DE VEGETAIS
RENDIMENTO: 4 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

*Caldo de legumes: 1 L de água, 1/2 cenoura com casca, 1/2 cebola, 1 talo de salsão, 1 talo de alho-poró e 1 folha de louro. Lave todos 
os ingredientes e coloque em uma panela grande ao fogo médio até ferver. Coe. Pode utilizar os legumes que tiver em casa.

de sal, por cerca de 20 minutos. Reserve. 
4. Leve a abóbora ao forno com 10 ml de 
azeite, temperada com pitadas de sal e 
pimenta, por 8 minutos ou até que fique macia. 
Reserve. 5. Para a cebola glaceada, derreta a 
manteiga em uma frigideira, adicione a cebola-
-roxa, o açúcar, o vinho branco e 1 pitada de sal. 
Deixe que o vinho reduza e a cebola fique 
macia. 6. Na hora de servir, refogue no azeite 
restante a cebola, o alho, o gengibre, o brócolis 
branqueado, a abóbora assada, o feijão-verde 
e o arroz cozidos. 7. Coloque um pouco do caldo 
de legumes para umedecer o arroz e finalize 
com o tomate-cereja, a salsinha e um fio de 
azeite. 8. Sirva com o queijo e a cebola-roxa 
glaceada ainda quente por cima.

menu do chef

CEBOLA ROXA
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doce de leite

ingredientes
• 4 xícaras (chá) de açúcar (750 g)
• 2 litros de leite

Modo de preparo
1. Em uma panela grande, coloque  
o açúcar e metade do leite e deixe 
cozinhar até ferver e adquirir coloração 
marrom-clara. 2. Coloque o resto do leite, 
abaixe o fogo e mexa o doce sem parar 
até que ele finalize a cocção (45 min.) e 
fique cremoso. 3. Deixe esfriar e sirva. 

doce de abóbora

ingredientes
• 1 kg de abóbora em cubos 
• 300 g de coco fresco ralado 
• 350 g de açúcar cristal orgânico
• 100 ml de água 
• 5 g de cravo 
• 10 unidades de canela em pau 

Modo de preparo
1. Em uma panela coloque o açúcar e  
a água e deixe chegar ao ponto de 
calda. 2. Coloque a abóbora e mexa. 
Adicione o cravo e a canela e deixe 
desmanchar. 3. Acrescente o coco e 
misture, ao fogo baixo. 

doce de banana

ingredientes
• 1,5 kg de banana-prata amassada
• 500 g de açúcar cristal orgânico
• 250 ml de água
• 5 g de cravo 
• 15 g de canela em pau

Modo de preparo
1. Faça um caramelo levando ao fogo  
o açúcar e a água. Adicione a banana  
e misture bem. 2. Junte a canela  
e o cravo. Abaixe o fogo e mexa  
sem parar até que a mistura fique  
com a cor marrom e brilhante.  
3. Deixe esfriar antes de servir.

doces da fazenda
rendiMento: 4 porções

dificuldade:    fácil    Médio    difícil

leite
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1. BIELORRÚSSIA

• LOCALIZAÇÃO: ao lado da Rússia, tendo fron-
teira com Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia.

• IDIOMA: bielorrusso e russo.

• MOEDA: rublo bielorrusso.

• PARA QUEM GOSTA DE: história, ecologia, 
castelos e refinamento.

• ATRAÇÕES: em uma visita básica de três dias, 
recomenda-se dar um giro pela capital, Minsk, 
que tem todo o jeito de cidade europeia, com 
teatros, museus e bibliotecas de arquitetura bem 
marcante. À noite, uma boa variedade de res-
taurantes e bares garante diversão para quem 
gosta de agito. Na região há também reservas 
ecológicas, com destaque para o Belovezhskaya 
Pushcha National Park, que lembra um recanto 
de gnomos e elfos. Entre os fortes mais visitados, 
está o Mir Castle (foto à esq.), patrimônio da 
Unesco. As comidas típicas de verdade podem 
ser encontradas em estabelecimentos singelos do 
interior, que usam, fielmente, produtos locais para 
produzir linguiças e queijos, preparar a machanka 
(prato com carne de porco) e produzir doces à 
base de mel, maçã e cranberries.

• COMO CHEGAR: o principal aeroporto fica 
na capital e recebe voos de Londres, Moscou, 
Frankfurt, Viena, Paris e Roma, entre outras 
cidades europeias.

• VISTO: para turistas brasileiros comuns, é 
exigido o tipo C, o “short-term visa”.

• MAIS INFORMAÇÕES: belarus.by

10
destinos

menos visitados
Um minigUia para ir na contramão  
do tUrismo de massa
por ANA PAULA KUNTZ

ara quem se considera um explorador, essa é uma lista 
essencial. Aqui estão alguns dos lugares menos procura-
dos por turistas convencionais – e fundamentais no pas-

saporte do viajante que faz questão de sair do circuito comum. A 
seleção tem como base um ranking divulgado pela revista ame-
ricana Times, que apontou a França como líder de visitação, com 
mais de 80 milhões de turistas por ano; e os Estados Unidos em 
segundo lugar, com mais de 60 milhões (por curiosidade, o Brasil 
apareceu em 44o, com 5,67 milhões de turistas). O último lugar 
– ou primeiro, do ponto de vista dos nossos viajantes “contraven-
tores” – ficou com Tuvalu, na 165o posição. Os números, que reú-
nem estatísticas disponíveis de 2011 e 2012, são da Organização 
Mundial de Turismo, ligada à Organização das Nações Unidas 
(ONU), e do Banco Mundial. Confira o que há lá e em outros nove 
destinos “esquecidos” pelo turismo de massa.

P
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2. TOngA

• LOCALIZAÇÃO: Oceania, a sudeste de Suva (capital de Fiji).

• IDIOMA: tonganês e inglês.

• MOEDA: pa’anga.

• PARA QUEM GOSTA DE: natureza, aventura, explorar o 
mundo marinho e praticar esportes náuticos.

• ATRAÇÕES: de junho a novembro, é possível mergulhar 
apenas de snorkel para ver imensas baleias a pouquíssimos 
metros de distância. Há diversas empresas que levam para 
passeios de caiaque e de kiteboard (aquele tipo de surfe com 
paraquedas para manobras radicais) nas águas de um azul 
transparente, e para velejar e mergulhar nas profundezas 
dos atóis, onde vivem também impressionantes tartarugas 
e corais multicoloridos. Há mais de uma centena de ilhas 
para visitar, algumas acessíveis por aviões da companhia 

aérea Real Tonga. A grande quantidade de praias desertas 
costuma ser um chamariz para casais em lua de mel, que 
querem privacidade e mordomia. Passeios de veleiro (a 
maioria sai de Nei’afu Harbour, na ilha Vava’u) entre as 
170 ilhas também são bem românticos e proporcionam 
um visual único do pôr do sol. Em relação à hospedagem, 
além de hotéis e resorts, há uma boa oferta de casas de 
moradores locais e campings para mochileiros.

• COMO CHEGAR: a capital, Nuku’alofa recebe voos diretos 
a partir de Auckland (Nova Zelândia) e Sydney (Austrália), 
ou do Havaí (Estados Unidos), via Fiji.

• VISTO: não é necessário para os brasileiros cuja perma-
nência seja de até um mês.

• MAIS INFORMAÇÕES: tongaholiday.com e tongaairports.com
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3. KIRIBATI

• LOCALIZAÇÃO: Oceania, na Micronésia.

• IDIOMA: gilbertês e inglês.

• MOEDA: dólar de Kiribati e dólar australiano.

• PARA QUEM GOSTA DE: esportes náuticos, biologia, 
história e geografia.

• ATRAÇÕES: assim como o meridiano de Greenwich, em 
Londres (Inglaterra), o meridiano 180 – diametralmente 
oposto – passa entre o conglomerado de 33 ilhas, incluindo 
a Christmas Island, que é a primeira porção de terra a 
receber o dia 1o de janeiro, a cada Réveillon. Curioso que, 
até 1994, algumas ilhas estavam separadas por 23 horas 
de fuso horário. Nas ilhas Phoenix fica a enorme área 
de preservação, Pipa, onde é possível observar pássaros 
marinhos, répteis, mamíferos e mais de 500 espécies de 
peixes. Dois deles, o marlim (foto) e o agulhão-bandeira, 
atraem especialmente os pescadores, além de mergu-
lhadores. As águas são boas para o surfe e, em terra, há 
um tour para ver vestígios da Segunda Guerra Mundial.

• COMO CHEGAR: há três aeroportos internacionais, em 
Tarawa, Kiritimati e Kanton Island, que recebem voos 
vindos de Fiji e Honolulu.

• VISTO: é necessário e pode ser requerido à chegada, 
mediante comprovação de passagem aérea de retorno e 
comprovação de renda para se manter durante a estada.

• MAIS INFORMAÇÕES: kiribatitourism.gov.ki
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4. BuTãO

• LOCALIZAÇÃO: entre China e Índia.

• IDIOMA: butanês (Dzongkha) e dezenas de dialetos.

• MOEDA: Ngultrum; rúpia indiana.

• PARA QUEM GOSTA DE: muita natureza, espiritualidade, terapias alter-
nativas, paisagens.

• ATRAÇÕES: sendo uma nação budista, o que não falta são templos. O 
Paro Taktsang (foto, ao centro) é o mais famoso, conhecido por sua beleza 
e isolamento. Alguns estão de portas abertas para os visitantes que queiram 
praticar meditação ou fazer um retiro espiritual. Mas há espaço para aven-
tureiros também: trilhas de trekking e ciclismo, adornadas por paisagens 
espetaculares das montanhas, garantem boa dose de adrenalina. Também 
há tours de escaladas e passeios de caiaque.

• COMO CHEGAR: o acesso difícil é um dos motivos para haver, historica-
mente, poucos turistas. Até a década de 1960, o país tinha apenas duas 
entradas, terrestres – uma pelo gélido Tibete, ao norte, outra pela densa 
floresta de Bengala, ao sul. Agora, há um aeroporto Internacional em Paro, 
onde, na chegada, dá para ver da janelinha o Monte Everest.

• VISTO: custa 40 dólares e deve ser solicitado ao Tourism Council of Bhutan (TCB).

• MAIS INFORMAÇÕES: tourism.gov.bt
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5. antártica

• LOCALIZAÇÃO: em torno do Polo Sul.

• IDIOMA: já que não há população perma-
nente, não há idioma oficial.

• MOEDA: idem.

• PARA QUEM GOSTA DE: frio, silêncio, na-
tureza, aventura, navegações. E mais frio.

• ATRAÇÕES: visite a região no verão, quando 
a claridade do dia dura mais de 20 horas e as 
temperaturas são mais amenas – por volta de 
12 ºC negativos (no inverno, não surpreende 
descer abaixo de 80 ºC negativos). Geralmente, 
os turistas ficam hospedados nos navios, que 
provêm a infraestrutura e o conforto neces-
sários para curtir os passeios, que incluem a 
observação de geleiras e pinguins. Os mais 
destemidos podem optar por pacotes de ex-
pedições com acampamento em terra – isto é, 
na neve. Safáris fotográficos, passeios de bote 
e de esqui também estão entre as atividades 
preferidas dos aventureiros “frozen”.

• COMO CHEGAR: os cruzeiros saem de 
Ushuaia, na Argentina, e Punta Arenas, no 
Chile, levando cerca de dois dias (na melhor 
das hipóteses e condições climáticas) para 
chegar à Península Antártica.

• VISTO: não é necessário.

• MAIS INFORMAÇÕES: iaato.org
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6. moldávia

• LOCALIZAÇÃO: Europa, entre Ucrânia e 
Romênia.

• IDIOMA: moldavo, ucraniano e russo.

• MOEDA: leu moldavo.

• PARA QUEM GOSTA DE: história, exclu-
sividade, vinho e gastronomia.

• ATRAÇÕES: país independente desde 1991, 
é ainda pouco conhecido, embora tenha uma 
boa infraestrutura de restaurantes e hotéis 
para receber os visitantes. Apesar de ser uma 
nação jovem, é um território de história anti-
ga, preservada em construções medievais de 
fortes e monastérios (fotos) e em museus de 
arqueologia, de arte e militar. Apreciadores 
de vinho têm um motivo a mais, já que o 
destino tem se firmado como referência em 
enologia. Bom produtor dos brancos Chardon-
nay, Sauvignon Blanc 
e Riesling, e Cabernet 
Sauvignon, Merlot e 
Pinot Noir; entre os 
tintos, o país tem suas 
próprias uvas, como a 
Rara Neagra. Um bom 
lugar para descobrir es-
sas peculiaridades é a 
Vinícola Milestii Mici. 

• COMO CHEGAR: há um aeroporto interna-
cional na capital, Chisinau, de voos vindos 
de Frankfurt, Istambul, Zurique e Londres.

• VISTO: obrigatório para turistas brasileiros 
(tipo C). 

• MAIS INFORMAÇÕES: turism.gov.md e 
moldovaholiday.travel

7. dominica

• LOCALIZAÇÃO: Caribe, entre as ilhas de Guadalupe e Martinica

• IDIOMA: inglês (com fluência em francês).

• MOEDA: dólar do Caribe.

• PARA QUEM GOSTA DE: ecoturismo, ruínas e noites agitadas.

• ATRAÇÕES: trilhas de caminhada e bicicleta, cavalgadas, pas-
seio de caiaque, rapel em cachoeira, tirolesa, mergulho com 
snorkel e outras atividades adoradas pelos ecoturistas fazem 
parte do pacote de diversões da ilha. Mas um dos pontos de 
interesse mais procurados é a cachoeira (entre tantas outras) 
da Emerald Pool (foto superior), que forma uma piscina natural 
esverdeada, no coração da floresta. Passeios de barco podem 
levar para observar baleias e tartarugas marinhas. 

• COMO CHEGAR: há dois aeroportos, Melville Hall e Canefield, 
e os voos vindos da Europa e dos Estados Unidos geralmente 
fazem conexão em Guadalupe, Martinica, Porto Rico ou Barbados.

• VISTO: não é necessário para estadas de até 21 dias.

• MAIS INFORMAÇÕES: dominica.dm
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8. TImOR LESTE

• LOCALIZAÇÃO: ao norte da Austrália, ao sul da Indonésia.

• IDIOMA: português e tétum.

• MOEDA: dólar americano.

• PARA QUEM GOSTA DE: mergulho, praias selvagens, aventura off-road.

• ATRAÇÕES: Dili, a capital, é o ponto de partida para expedições 4x4 pelo 
interior da nação de colonização portuguesa, que abriga joias da natureza, 
como o Monte Remelau (montanha de quase 3.000 metros de altura, similar 
ao ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina), que atrai alpinistas. Do topo ao 
fundo, a costa é rodeada de corais intocados, para delírio dos mergulhadores. No 
extremo leste, fica uma das praias mais lindas, na ilhota de Jaco (considerada 
assombrada), para curtir durante o dia e zarpar antes que caia a noite.

• COMO CHEGAR: o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, em Dili, recebe 
voos de Indonésia, Singapura e Austrália.

• VISTO: exceto para portadores de passaporte português, deve ser solicitado 
à chegada, no aeroporto de Dili.

• MAIS INFORMAÇÕES: timor-leste.gov.tl e pt.migracao.gov.tl
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9. TuvALu

• LOCALIZAÇÃO: Oceania, entre a Austrália e o Havaí.

• IDIOMA: tuvalu e inglês.

• MOEDA: dólar australiano (não há pagamento com cartões de crédito).

• PARA QUEM GOSTA DE: natureza, tranquilidade, caminhar le-
vando bagagem (não há carros nem muita infraestrutura, por isso, 
é bom circular carregando a própria alimentação, equipamento 
de mergulho e filtro solar).

• ATRAÇÕES: os principais passeios são os mergulhos, para admi-
rar a natureza incrivelmente preservada do lugar menos visitado do 
mundo (recebeu apenas 1.200 turistas em 2011, ano em que foi 
feito o último levantamento). O que não poupa o arquipélago é o 
aquecimento global: as finas faixas de areia, com os trechos de apenas 
20 metros, estão sob ameaça de ser engolidas pelas águas do mar. 
A população, de não mais que 11.000 pessoas, é tão pacífica quanto 
a imensa piscina natural que se forma no atol de Funafuti, a capital, 
e bem conservadora. Portanto, evite o modelito “biquíni brasileiro”. 

• COMO CHEGAR: levam-se uns três dias de viagem. São diversas – e 
variáveis – escalas, mas a última certamente será em Suva, capital 
das Ilhas Fiji, de onde os aviões da Air Fiji partem duas vezes por 
semana rumo a Funafuti, capital de Tuvalu.

• VISTO: não é necessário para permanecer por até 90 dias.

• MAIS INFORMAÇÕES: timelesstuvalu.com e tuvalu.southpacific.org
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10. LIEcHTEnSTEIn

• LOCALIZAÇÃO: Europa, entre Suíça e Áustria.

• IDIOMA: alemão.

• MOEDA: franco suíço.

• PARA QUEM GOSTA DE: história, paisagens, cultura, exclusividade e luxo.

• ATRAÇÕES: o principado é o sexto menor país do mundo, talvez por isso, meio 
esquecido. A visita ao Castelo de Vaduz (foto, ao centro), a capital, de estilo gótico 
em meio a paisagens bucólicas, de pastos com vaquinhas, é encantadora. A pai-
sagem também é convidativa para os praticantes de ciclismo, que têm diversas 
rotas para percorrer apreciando a vista. Há algumas cervejarias e vinícolas bem 

exclusivas e restaurantes dignos de receber a realeza, 
como o Park-Hotel Sonnenhof e o Torkel, onde reina 
a alta gastronomia. Há ainda museus e teatros, para 
mostras e concertos de música, e o Parque Malbun, 
onde, no inverno, o esqui é o principal chamariz. O 
estilo cross-country (em trilhas mais planas e de longa 
distância) é um dos mais procurados. Entre os pacotes 
de atividades, há destaque para passeios otimizados 

para cadeirantes, inclusive facilidades no transporte público.

• COMO CHEGAR: a principal conexão para o aeroporto local é Zurique, 
lembrando que as linhas de trem que passam pela Suíça, Alemanha ou 
Áustria são boas opções.

• VISTO: não é preciso, para turistas que permanecerem por até 90 dias.

• MAIS INFORMAÇÕES: tourismus.li
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casa gostosa

CONHEÇA A MODA DOS ACOLHEDORES DE VIAJANTES, 
QUE ABREM AS PORTAS DO LAR, COBRANDO NADA 
PELA ESTADA OU BEM MENOS QUE UM HOTEL
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Escolher um hotel costumava ser a providência fundamental de um pla-
nejamento de viagem. Mas a moda agora é hospedar-se em ambientes 
residenciais. O site airbnb foi dos que primeiro se popularizaram, fun-

cionando como um tipo de “rede social da hospedagem”. Prática que por muito 
tempo foi privilégio de intercambistas (especialmente aqueles em idade escolar, 
que viajam a estudo), fi car em “casa de família” é tão bacana que se tornou co-
mum também entre outros tipos de turista. 

Negociando diretamente com o proprietário (é preciso se certifi car quanto à sublo-
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cação, que costuma ser ilegal em diversos países), 
é possível encontrar residências espetaculares para 
garantir uma experiência autêntica, marcada pela 
vivência mais parecida com o dia a dia dos morado-
res locais. Há imóveis encantadores, de arquitetura 
e decoração impecáveis, cheios de personalidade. E 
pode-se até escolher o destino por tipo de casa que 
se deseja ocupar: experimente, por exemplo, buscar 
uma “casa na árvore”, e defi na seu próximo destino.

É possível que a diária, inclusive, custe menos que 
a dos hotéis na mesma região. Mas, para imóveis real-
mente especiais, o custo pode ser elevado, para fazer 
jus à exclusividade. Se a meta for, defi nitivamente, 
economizar, há outros dois caminhos. Um deles, ain-
da pouco usado no Brasil, é se cadastrar em sites 
de intercâmbio de residências, como o trocacasa.
com. Nesse esquema, você só pode se hospedar em 
algum lugar desde que disponibilize sua casa para 
outra pessoa fi car, no mesmo período. Não há ne-
nhum tipo de tarifa. 

A outra opção são sites como o couchsurfi ng.com. 
Neles, é possível encontrar pessoas do mundo todo 
dispostas a abrir as portas de suas casas (também 
sem cobrar nada) para receber turistas. Diferente-
mente dos sites para intercâmbio de casas, nesse tipo 
não há a obrigatoriedade de disponibilizar a própria 
residência para visitantes. Você pode se hospedar na 
casa de uma pessoa sem que para isso precise rece-
ber alguém na sua. As únicas condições para conse-
guir esse tipo de abrigo são simples: ser um hóspede 
educado e ter interesse genuíno em conhecer novas 
pessoas e culturas.

O arquiteto paulista Tiago Marçal, de 28 anos, já 
passou por essa experiência. “Fui para Londres e Es-

candinávia, e fi quei na casa de locais, graças ao 
couchsurfi ng”, diz. As experiências foram tão boas 
que, em janeiro de 2013, ele resolveu liberar a pró-
pria casa para visitantes. E já recebeu 12 pessoas, 
entre colombianos, americanos, japoneses, coreanos, 
holandeses, belgas e alemães. Para Tiago, a maior 
vantagem de se hospedar na casa de alguém ou de 
receber turistas é a troca cultural. “É uma experiên-
cia muito enriquecedora, pois dá o olhar nativo da 
cidade que você visita”, diz. “Em Londres, pude par-
ticipar de um autêntico chá das 5. Também já recebi 
uma pessoa do Japão que me mostrou como é uma 
refeição típica de lá. Jamais teríamos essas experiên-
cias num hotel.” 

www.airbnb.com.br www.trocacasa.com www.couchsurfi ng.com

Integrando: Tiago 
com o anfi trião que 
o hospedou na 
Sibéria (à esq.) e, 
em sua casa, em 
dia de jantar típico 
com o hóspede 
japonês e amigos

“O ideal é conversar bastante 
antes de aceitar a visita, 
saber se vocês têm afi nidade 
e objetivos parecidos”
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CONFORTO E SEGURANÇA
E se a pessoa não for legal? E se ela sujar minha casa ou quebrar 
alguma coisa? Para quem não está acostumado com essa ideia, é 
natural se sentir inseguro. Mas quem já usou esse tipo de serviço 
garante que esses problemas são raros. Basta tomar as devidas pre-
cauções. O atleta profi ssional de esgrima William Zeytounlian, de 
26 anos, já usou o couchsurfi ng tanto para se hospedar como para 
receber pessoas em sua casa. “O ideal é conversar bastante antes de 
aceitar a visita, saber se vocês têm afi nidade e objetivos parecidos”, 
diz. William não hospeda, por exemplo, quando percebe que a inten-
ção do viajante é apenas economizar. “Gosto de receber quem tem 

casa gostosa

Dialogando: William recomenda 
dialogar antes de aceitar um 
hóspede, para evitar surpresas ruinshóspede, para evitar surpresas ruins

aceitar a visita, saber se vocês têm afi nidade e objetivos parecidos”, 
diz. William não hospeda, por exemplo, quando percebe que a inten-
ção do viajante é apenas economizar. “Gosto de receber quem tem 

Manual de boa convivência
HÓSPEDES
•  Siga sempre as regras que foram impostas pelo anfi trião.
•  Colabore com a limpeza e a organização. Nada de deixar louça suja 
 ou objetos espalhados.
•  Fique atento aos horários da casa e tente participar das refeições.
•  Não convide ninguém para visitá-lo, sem antes pedir a aprovação do dono da casa.
•  Não use nenhum objeto, sem antes falar com o anfi trião.

ANFITRIÕES
•  Deixe por escrito as regras da casa.
•  Respeite o espaço e a individualidade do hóspede (afi nal, todo 
 mundo tem seus dias de mau humor).
•  Dê dicas de programas e passeios pela cidade, assim como informações 
 sobre o transporte públi co. O olhar de um nativo é sempre melhor 
 do que qualquer guia de viagem.
•  Dê a senha do wi-fi . É simpático e facilita a comunicação para 
 quem está longe de casa.
•  Dê uma cópia da chave. Isso dará mais liberdade ao hóspede 
 e evitará desencontros.
•  Assim como em qualquer hotel, roupas de cama e toalhas limpas 
 são sempre esperadas. 
•  Oferecer café da manhã não é obrigação, mas é cortês. Seja gentil: não 
 custa nada perguntar se prefere suco ou leite, por exemplo; se gosta mais de 
 manteiga ou requeijão para passar no pão.
•  Convide o hóspede para se juntar à mesa em outras refeições do dia. 
 Pode ser uma boa oportunidade para trocar referências culinárias – experimente, 
 um dia pelo menos, deixar que o hóspede prepare o jantar.
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interesse real em trocar experiências. Se não for assim, não acho 
interessante abrir minha casa.”

Para evitar problemas, o segredo é que as regras da casa fi quem 
claras para as duas partes (veja o quadro). “Deixo minhas regras es-
critas no meu perfi l do site, assim quem quiser se candidatar já está 
ciente do que é permitido ou não”, diz Tiago. Ele avisa que é proibido 
fumar e beber em seu apartamento, e que não está disposto a receber 
crianças e animais. Já para William, fumar é uma questão bem par-
ticular, e por isso permite que seus hóspedes fumem em casa, mas 
faz questão que não façam barulho depois das 22 horas. “Também 
oriento sobre o problema de falta de água que estamos tendo em São 
Paulo, e que por isso o banho não deve ser demorado”, diz.  

Ser um anfi trião acolhedor e responsável é pré-requisito para se 
aventurar a abrir as portas aos turistas. William conta que já teve 
um desencontro, bem desagradável. “Cheguei à casa da pessoa e ela 
não estava lá, iria chegar bem mais tarde. Acabei me hospedando 
num hostel.” Outro ponto negativo é a restrição de liberdade para fa-
zer o que quiser na hora que bem entender. “Quando se está na casa 
de alguém, existem regras e limites”, diz Tiago. Com bom-senso, 
educação, e muita conversa antes de ir para a casa de alguém ou 
de receber uma pessoa na sua, essas novas modalidades de hospe-
dagem parecem não ter erro em relação à economia de dinheiro e 
ao enriquecimento cultural. Vale a pena pensar duas vezes antes de 
reservar um hotel em sua próxima viagem.

Couchsurfi ng
Couchsurfi ng signifi ca “surfando 
no sofá”. A organização sem fi ns 
lucrativos foi criada em 2003 
pelo americano Casey Fenton, e em uma década reuniu mais de 
1 milhão de usuários em cerca de 180 países. A dinâmica de abrigar 
viajantes, tendo como vantagem a troca cultural e nenhum dinheiro, 
atrai gente verdadeiramente engajada. “E não é só hospedagem. 
Há grupos para praticar inglês, outros que organizam passeios de 
bike, e por aí vai”, afi rma o “surfi sta” Tiago Marçal. “Em Helsinki 
(foto) fui a um evento com cerca de 40 pessoas. Por algum motivo, 
é muito fácil fazer amigos nessas reuniões.”
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seja saudável

AtletAs pArAolímpicos dão exemplo de forçA de vontAde e provAm  
que não há motivo pArA ficAr pArAdos   por Natália SpiNacé

stá frio. Estou cansado. Deixa para amanhã. Não tenho tempo. 
Qual foi a última desculpa que você usou para adiar a prática 
de atividade física? Esporte é saúde. Mas, seja por falta de 

vontade ou por falta de consciência, é muito comum deixar-se cair no 
sedentarismo, culpando fatores externos que não representam gran-
des dificuldades. Obstáculos reais enfrentam as pessoas com deficiên-
cia: compensando as restrições físicas com muito empenho e determi-
nação, eles transformam-se em atletas de nível olímpico.

E

para a preguiça
Sem desculpa

Verônica Hipólito Daniel Dias Mateus Evangelista
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É o caso de Verônica Hipólito, de 18 anos. Aos 13, 
ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Na 
época, ela praticava judô, mas foi proibida pelos mé-
dicos de fazer qualquer esporte de impacto. “Não 
queria ficar parada, então, decidi começar a treinar 
atletismo”, diz. Curada do tumor, Verônica era inte-
grante da equipe olímpica de atletismo quando o 
destino mais uma vez colocou uma pedra em seu ca-
minho: aos 14 anos, ela sofreu um acidente vascular 
cerebral (AVC) que lhe deixou o lado direito do corpo 
paralisado. Depois de meses de fisioterapia, Verônica 
recuperou a maior parte dos movimentos, mas ainda 
ficou com algumas sequelas. “Meu treinador sugeriu 
que eu fosse para a equipe paraolímpica, assim teria 
mais chance de competir.”

A orientação do treinador foi certeira. Atualmente, 
ela é a recordista das Américas nos 100 metros, 200 
metros e 400 metros rasos, e também no salto em 
distância. Tantas vitórias são fruto de sua gana de 
superação. Com foco na Olimpíada de 2016, ela trei-
na em média cinco horas por dia. Mas o esporte não 

Persistência: a recordista Verônica precisou superar dois 
graves problemas de saúde para retomar o preparo físico  
e se manter motivada na competição por medalhas

é sua única ocupação. Entre um treino e outro, Ve-
rônica faz faculdade de economia e dá continuidade 
ao tratamento do tumor, que reapareceu em 2013. O 
tratamento, feito com exames periódicos e medica-
mentos, não impede Verônica de treinar e competir.  
“O esporte é minha alegria. Depois do AVC, passei 
um tempo completamente dependente da ajuda de 
outras pessoas. Foi no esporte que redescobri o pra-
zer de poder fazer algo sozinha”, diz.Mateus Evangelista
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seja saudável

autocoNfiaNça e iNdepeNdêNcia
Mateus Evangelista, de 21 anos, também faz parte 
da equipe de atletismo paraolímpica. Ele teve para-
lisia cerebral quando nasceu, e o incidente lhe dei-
xou sequelas: o braço e a perna do lado direito do 
corpo ficaram paralisados. Durante muito tempo, 
Mateus teve vergonha de sua deficiência. “Quando 
alguém me cumprimentava, eu sempre dava a mão 
esquerda. Queria esconder minha deficiência”, diz.

Aos 12 anos, depois de assistir em sua escola 
a uma palestra sobre esportes adaptados, Mateus 
resolveu começar a treinar. Desde então, ele ba-
teu três recordes brasileiros: nos 100 metros e nos 
200 metros rasos, e também no salto em distân-
cia. Há um ano, ele saiu de Rondônia, sua terra 
natal, e se mudou para São Caetano do Sul (SP), 
onde fica o Centro de Treinamento Paraolímpico. 
“O esporte mudou minha vida. Foi ele que me fez 
ver que posso dar orgulho a minha família, e que 
não tenho motivo para ter vergonha de minha de-
ficiência”, diz ele, que também vai fazer parte da 
delegação brasileira de atletas paraolímpicos em 
2016. O atletismo ainda deixou Mateus mais in-
dependente. “Sempre me virei bem sozinho, mas 
o atletismo me mostrou mais ainda que sou capaz 
de ser independente para fazer qualquer coisa.”

O nadador paraolímpico Daniel Dias, de 26 anos, 

conheceu o esporte adaptado em 2004, aos 16. Foi 
assistindo aos Jogos Paraolímpicos de Atenas pela TV 
que ele descobriu que poderia ser atleta profissional. 
“Sempre gostei de esportes e a natação foi ao que mais 
me adaptei”, diz. Daniel nasceu sem os pés e sem as 
mãos. Mas logo cedo aprendeu que a deficiência não 
seria impedimento para nada. “Meus pais sempre me 
ensinaram que eu podia realizar meus sonhos, inde-
pendentemente de minhas limitações físicas”, diz.

Quando começou a nadar, o esporte era encarado 
apenas como uma atividade física. Mas não demo-
rou para as competições – e as vitórias – tornarem-se 
rotina em sua vida. Seu currículo é impressionante. 
Em duas paraolimpíadas, a de Pequim e a de Lon-
dres, ele acumulou 15 medalhas, sendo dez de ouro, 

Fo
to

s:
 C

PB
 o

fic
ia

l e
 H

ug
o 

Cr
ip

pa
 (

fo
to

 d
o 

M
at

eu
s 

pa
ra

 g
lo

bo
es

po
rt

e.
co

m
)Segurança: o esporte trouxe a Mateus  

mais confiança no convívio social
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Desempenho brasileiro
A delegação paraolímpica brasileira 
é composta por cerca de 180 atletas, 
divididos em 22 modalidades. Na última 
paraolimpíada, em Londres, o Brasil ficou 
em sétimo lugar na classificação geral.  
Ao todo, foram 43 medalhas, sendo  
21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze. 
Segundo o Comitê paralímpico Brasileiro, 
a expectativa é de que, em 2016, o Brasil 
fique em quinto lugar, uma vez que  
a competição será em casa. 

quatro de prata e uma de bronze. Também já bateu dez recordes 
mundiais e levou um prêmio Laureus, um dos mais importantes no 
esporte. Seu foco agora é a Paraolimpíada de 2016. “Com a ajuda 
dos patrocinadores, hoje posso me dedicar apenas ao esporte. Trei-
no em média cinco horas por dia”, diz.

Para pessoas como Verônica, Mateus e Daniel, o esporte é muito 
mais que uma atividade física. É o que dá sentido à vida e os man-
tém firmes ante todas as dificuldades. Com exemplos de superação 
e força de vontade como esses, não há desculpa ou cansaço que 
justifique a preguiça de se exercitar.

Competitividade: o talento de Daniel na piscina transformou a natação  
de exercício a esporte praticado com seriedade e garra de campeão

Para não 
profissionais
pessoas com deficiência que 
desejam iniciar uma atividade 
física podem procurar auxílio 
e orientação de entidades 
especializadas, como o 
Instituto Mara Gabrilli (IMG), 
que em 2014 apoiou  
16 atletas com deficiência  
a conquistar 78 medalhas em  
50 campeonatos disputados, 
sendo quatro deles 
internacionais. Com esses 
esportistas, o IMG esteve 
presente em competições de 
atletismo, triatlo, paraciclismo, 
tênis de mesa, tênis, esgrima 
em cadeira de rodas e natação. 
Em março, a comemoração 
era pela vitória do paratleta 
Edson Dantas, que conquistou 
medalha de ouro na categoria 
“amputado com prótese” 
da 24a edição do Triathlon 
Internacional de Santos. 
A Associação Desportiva 
para Deficientes (ADD), que 
é mantida por patrocínio, 
doações e voluntariado, 
também tem suas equipes de 
atletas de esportes adaptados, 
como basquetebol, voleibol 
sentado e atletismo, e 
promove cursos, workshops e 
palestras motivacionais, para 
incentivar (e recrutar)  
pessoas com deficiência  
a praticar esporte.
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IngredIentes 
• 130 g de quinoa 
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de alho-poró  
 cortado em fatias finas
• 150 g de peito de peru, picado
• 3 ovos grandes
• 100 g de tomates-cerejas cortados ao meio
• 50 ml de leite 
• 150 g de muçarela cortada em  
 cubos de 0,5 cm
• 100 g de queijo parmesão ralado
• Chimichurri a gosto
 
modo de preparo
1. Cozinhe a quinoa conforme as instruções 
da embalagem e reserve. 2. Numa frigideira, 
refogue na manteiga o alho-poró com o 
peito de peru. 3. Em uma tigela, misture  
os ovos batidos levemente, a quinoa 
escorrida, o tomate, o leite, a muçarela,  
o parmesão, o refogado de alho-poró com 
peito de peru e o chimichurri. 4. Coloque  
a massa em uma forma canelada  
(aproximadamente 28 cm de diâmetro  
e 3 cm de altura), untada com manteiga.  
Asse em forno médio preaquecido,  
por 25 minutos, até dourar ligeiramente.  
 
hortIfrutI do reCreIo

QuIChe de QuInoa
rendImento: 6 porções

dIfICuldade:    fáCIl    médIo    dIfíCIl

menu das promotoras

ANAlisAmos, votAmos E ElEgEmos sEis rECEitAs impErdívEis CriAdAs 
por NossAs promotorAs. tENtE EsColhEr suA prEfEridA!

por ana paula Kuntz 
Fotos rICardo d’angelo
produção culinária 
e de objetos Beth freIdenson
assistente de produção 
culinária Cleusa BonfIm

amos confessar uma coisa a você, caro leitor: escolher 
as receitas desta seção é uma dificuldade. Nossas pro-
motoras são tão criativas, geniais até, que causam um 
problema na hora de decidir o que destacar nas pági-

nas da revista Vida Leve. Quem frequenta as lojas de nossa rede 
possivelmente já encontrou algumas delas oferecendo degusta-
ção dessas delícias. E, embora sejam distribuídos panfletos ali 
mesmo, com as pequenas porções, fazemos questão de expor 
esta seleção para proporcionar aos nossos clientes mais uma ma-
neira de colecionar ideias.

Tem de tudo um pouco: hits da alimentação saudável, a qui-
noa e a aveia estão integradas a receitas de quiche e bolo de 
carne, respectivamente, tornando esses pratos, manjados a 
princípio, em opções de alimentação ricas em fibras. Quem tem 
restrição à lactose pode se esbaldar com o salpicão sem lactose  
vegetariano, que preenche de sabor a refeição dos vegetarianos 
– ou não. Mesmo que você goste muito de carne, será difícil 
dispensar essa delícia, assim como a criativa salada de arroz 
negro com manga. 

Para incentivar o leitor a fazer massa em casa, que certamente 
fica com um sabor especial, trazemos a receita de nhoque de ba-
tata-doce, fácil, leve e nutritiva. E, para completar a seleção, tem 
ainda a torta de banana coberta com suspiro. Sim, é mesmo para 
suspirar, literalmente. Teste todas e tente eleger a mais gostosa. 
Você vai ver que a tarefa é difícil.

V

Seleção de

delícias



hortifruti  51

QuInoa

sa
la

da
 d

e 
ar

ro
z 

ne
gr

o:
 te

ci
do

, d
on

at
el

li 
(w

w
w

.s
pa

zi
od

on
at

el
li.

co
m

.b
r)

 /
 Q

ui
ch

e 
de

 q
ui

no
a:

 lo
uç

a,
 d

ra
go

ne
tt

i (
w

w
w

.d
ra

go
ne

tt
i.c

om
.b

r)
 /

 s
al

pi
cã

o 
se

m
 la

ct
os

e 
ve

ge
ta

ria
no

: t
ec

id
o,

 d
on

at
el

li 
/ 

n
ho

qu
e 

de
 b

at
at

a-
do

ce
: l

ou
ça

, d
ra

go
ne

tt
i; 

gu
ar

da
na

po
, r

ou
pa

 d
e 

M
es

a 
(1

1/
38

11
-9

71
5)

; t
al

he
r, 

st
. j

am
es

 (
w

w
w

.s
ai

nt
ja

m
es

.c
om

.b
r)

 /
 t

or
ta

 d
e 

ba
na

na
: l

ou
ça

, d
ra

go
ne

tt
i; 

gu
ar

da
na

po
, r

ou
pa

 d
e 

M
es

a;
 te

ci
do

, d
on

at
el

li 
/ 

bo
lo

 d
e 

ca
rn

e 
co

m
 a

ve
ia

: l
ou

ça
, d

ra
go

ne
tt

i



52

menu das promotoras

IngredIentes
• 1/2 kg de carne moída
• 1/2 xícara (chá) de aveia 
• 1 cebola pequena ralada 
• 1 dente de alho picado
• 1/2 xícara (chá) de 
 salsinha picada

Bolo de Carne Com aVeIa
rendImento: 4 porções

dIfICuldade:    fáCIl    médIo    dIfíCIl

modo de preparo
1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes e 
espalhe em um refratário ou forma média de bolo 
inglês de aproximadamente 10 x 24 x 6 cm, untada com 
óleo ou manteiga. 2. leve ao forno moderado (180 °C), 
preaquecido, por 30 a 40 minutos (até dourar 
ligeiramente). desenforme e sirva ainda quente.

• 1 ovo
• 1 cenoura ralada 
• 1/2 xícara (chá) de agrião picado 
 (utilize os talos mais tenros também)
• 1 tomate sem pele e sem sementes, picado
• 1 colher (chá) de sal  
• Óleo ou manteiga para untar 

hortIfrutI da Ilha do goVernador

aVeIa
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IngredIentes  
• 200 g de arroz negro
• 1 cebola picada
• 3 dentes de alho picados
• 3 colheres (sopa) de azeite  
 (para refogar o arroz negro)
• 1 manga Palmer em cubos de 0,5 cm
• 1 tomate picado
• 100 g de alho-poró em fatias finas
• 100 g de cebolinha-verde picada
• 1 pé de alface-roxa
• Azeite, vinagre balsâmico  
 e sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• 1 litro de água ou de caldo  
 de galinha, para cozinhar

modo de preparo
1. Em uma panela refogue a cebola  
e o alho no azeite, deixe murchar e 
acrescente o arroz negro. 2. Refogue-o 
rapidamente (30 segundos) e adicione 
a água e o sal a gosto. 3. Deixe 
cozinhar por 30 a 40 minutos em fogo 
baixo até ficar macio, porém sem 
desmanchar. Escorra e tempere com 
pimenta a gosto. 4. Misture os demais 
ingredientes ao arroz negro (a manga, 
o tomate, o alho-poró e a cebolinha) e 
leve à geladeira por 20 minutos, para 
esfriar. 5. Decore com folhas de 
alface-roxa, tempere com o vinagre  
e o restante do azeite e sirva.

hortIfrutI da tIJuCa –  
Conde de BonfIm

saLada de arroZ negro Com manga
rendImento: 8 porções

dIfICuLdade:    fáCIL    médIo    dIfíCIL

manga

menu das promotoras
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IngredIentes
• 300 g de batata-doce em cubos
• 150 g de batata asterix em cubos
• 50 g de ameixa seca picada
• 1 ovo 
• 50 g de queijo parmesão ralado  

modo de preparo 
1. Cozinhe a batata-doce e a asterix juntas, por 20 a 30 minutos, até ficarem macias 
(cozinhe com a casca; assim, além de reter os nutrientes, não ficam encharcadas, 
diminuindo a necessidade de acrescentar mais farinha de trigo). 2. Passe-as ainda 
quentes pelo espremedor (a casca fica retida no espremedor, ou, se preferir, retire  
a casca antes). 3. Depois, acrescente aos poucos a farinha de trigo, ovo, sal e  
a ameixa. Misture e amasse rapidamente com as mãos para incorporar os 
ingredientes. 4. Polvilhe farinha em uma superfície lisa e faça rolinhos de massa com 
1 cm de espessura. Corte-os em pedaços de 1,5 cm. 5. Cozinhe em bastante água 
fervente, aos poucos, por 4 a 5 minutos, até subirem à superfície. Reserve. 6. Derreta 
a manteiga com as folhas de sálvia, em fogo médio, até ficarem ligeiramente 
crocantes. 7. Distribua sobre o nhoque e sirva com o parmesão.

hortIfrutI do LeBLon – adaLBerto ferreIra

nhoQue de Batata-doCe 
rendImento: 2 porções

dIfICuLdade:    fáCIL    médIo    dIfíCIL

Batata-doCe

hortifruti  55

saLada de arroZ negro Com manga
rendImento: 8 porções

dIfICuLdade:    fáCIL    médIo    dIfíCIL

• 1/4 de xícara (chá) de sálvia
• 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (60 g) 
• 3 colheres (sopa) de manteiga sem sal
• Sal a gosto
• Farinha de trigo para a superfície
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IngredIentes
• 1/2 acelga (couve-chinesa) higienizada 
e picada em fatias bem fininhas (8 folhas)
• 1 maçã-verde picada
• 1 lata de milho-verde
• 1 lata de ervilha
• 150 g de cenoura ralada
• 100 g de passas
• 200 g de queijo cottage sem lactose 
• Azeite, sal e tempero  
 chimichurri a gosto

modo de preparo
1. Em uma tigela grande, coloque a 
acelga e misture os demais ingredientes, 
deixando por último o cottage.  
2. Tempere com azeite, sal e chimichurri. 
3. Leve à geladeira para resfriar e sirva.

hortIfrutI da tIJuCa – uruguaI

saLpICÃo sem LaCtose  
VegetarIano
rendImento: 8 porções

dIfICuLdade:    fáCIL    médIo    dIfíCIL

aCeLga

menu das promotoras
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IngredIentes da calda 
• 1 xícara (chá) de açúcar demerara
• 1/2 xícara (chá) de água
• 10 bananas-prata cortadas  
 em rodelas
• Suco de 1 limão
 
IngredIentes do creme
• 1 lata de leite condensado diet 
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 1 e 1/2 xícara (chá) de leite
• 2 gemas passadas pela peneira
 
IngredIentes do suspIro
• 2 claras
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de fermento em pó
• Raspas de 1 limão, para finalizar
 
modo de preparo da calda
1. Misture o açúcar e a água em uma 
panela. Deixe ferver em fogo médio por 
cerca de 10 minutos até formar uma calda 
espessa. Acrescente as bananas envolvidas 
no suco de limão e deixe cozinhar por  
1 minuto. 2. Espalhe no fundo de um 
refratário (aproximadamente 22 cm de 
diâmetro por 5 cm de altura).

modo de preparo do creme
1. Coloque em uma panela o leite 
condensado, o amido dissolvido no leite 
e as gemas. Leve ao fogo médio e, sem 
parar de mexer, cozinhe até ferver e 
engrossar. 2. Despeje sobre as bananas.
 
modo de preparo do  
suspIro e montagem fInal
1. Bata as claras com o açúcar e o 
fermento até ficar firme. 2. Coloque 
sobre o creme, e leve ao forno 
preaquecido, a 200 ºC, por 15 a 20 
minutos (até dourar). Polvilhe com as 
raspas de limão e sirva gelada. 

hortIfrutI da praIa do suÁ

torta de Banana
rendImento: 6 porções

dIfIculdade:    fÁcIl    médIo    dIfícIl

Banana

menu das promotoras
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comportamento

Oservidor público Carlos Takano, de 37 anos, de São Paulo, se 
oferece para dar aulas de canto com karaokê. Também se pro-
põe a dar lições sobre como aumentar as chances de ganhar na 

loteria. Em troca, nenhuma remuneração: a recompensa esperada por 
ele são novas amizades. Assim 
está descrito em seu perfi l do 
Bliive (bliive.com), a rede social 
de voluntariado que está fazen-
do o maior sucesso mundo afora.

A “moeda” é chamada time-
money e circula conforme os 
usuários trocam experiências. 
Por exemplo, Carlos dedica 
uma hora de seu dia a com-

partilhar seus conhecimentos e recebe em troca uma hora para gastar 
com outro usuário, em qualquer atividade de seu interesse. “O espírito 
de voluntariado é essencial. Não importa se é um dia de faxina, se é 
uma ajuda ao novo vizinho que está descarregando a mudança, todo 
esforço e conhecimento têm seu valor”, afi rma ele, que, a propósito, 
já fez 13 pontos na Loteca por duas vezes, acertou a quadra na Mega-
-Sena, fez 13 pontos na Lotofácil por quatro vezes, além de 4 pontos 
na Lotogol, 4 quadras na Dupla Sena, e 16 pontos na Lotomania, para 
ser breve. “Aprendi macetes lendo e assistindo a vídeos na internet 
que falam de estatísticas e probabilidades.”

 Lançada no ano passado por Lorrana Scarpioni, apontada como um dos 
dez brasileiros mais inovadores pelo Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), nos Estados Unidos, a plataforma colaborativa já conta com 
80.000 usuários, concentrados em Portugal, Estados Unidos, Reino 
Unido e Brasil. A dinâmica está baseada na troca de conhecimentos, 
recompensada por algo que não tem preço, seu tempo.

SER VOLUNTÁRIO EXIGE MENOS ESFORÇO DO QUE SE IMAGINA, 
BASTA BOA VONTADE PARA COMPARTILHAR CONHECIMENTO – COM 

CERTEZA, HÁ ALGUÉM PRECISANDO DELE   POR ANA PAULA KUNTZ

Doe seu tempo

SER VOLUNTÁRIO EXIGE MENOS ESFORÇO DO QUE SE IMAGINA, 

Doe seu tempo

“O atendimento pode 
ir além do tempo 
estabelecido, porque 
crio uma relação de 
proximidade que 
ultrapassa os limites 
da plataforma” 
Luciana Fiaux de Moraes
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TODA AJUDA é BEM-VINDA
Dinheiro, cobertor, leite materno, sangue, órgãos são itens amplamente 
requisitados para doação, com redes de arrecadação bem organizadas (o 
que não significa suficientes, diga-se). Aulas de reforço escolar para alu-
nos da rede pública, contação de história em hospitais, visita a abrigos de 
pessoas com deficiência, são outras atividades mais conhecidas (apesar 
de haver muita carência de colaboradores para realizá-las). No Bliive, é 
possível ser voluntário nas mais diversas e particulares necessidades. 

Conforme explica a profissional de marketing Luciana Fiaux de Mo-
raes, de 36 anos, do Rio de Janeiro, e que faz parte do time com cerca 
de 50 embaixadoras do Bliive, o primeiro contato entre os participan-
tes pode ser feito tanto por quem precisa de ajuda quanto por quem 
tem algo a oferecer. “No site, os usuários trocam mensagens privadas 
para se conhecer melhor. Depois, o jeito mais usual e formal de realizar 
o que foi combinado é uma ligação via Skype”, diz. Então, os partici-
pantes validam a troca no site do Bliive, apontando qual foi o tempo 
dispendido, e recebem seus timemoneys para usar em trocas futuras. 
“Entretanto, eu mesma já extrapolei o tempo combinado, continuando 
o atendimento por telefone, ou por whatsApp, porque acabo criando 
uma relação que ultrapassa os limites da plataforma”, diz.

Especialista em gestão empresarial, Luciana é sócia e diretora da Pi-
xit Soluções em Vídeo, do grupo Attitude, de comunicação, e dá pales-
tras e consultoria sobre finanças e marketing. Remuneradas. Porém, 
por acreditar que as redes colaborativas são o caminho para a produ-
tividade, a sustentabilidade e o bem-estar geral, ela se propõe a abrir 
mão de seu “ganha-pão” em prol de ajudar o próximo. No Bliive, seu 
foco é orientar a respeito de finanças pessoais. “É um tipo de coaching 
sobre um tema no qual acredito muito, que considero importante para 
que todos tenham uma vida melhor.” 

Outra de suas atribuições é preparar candidatos para entrevistas de 
emprego e explicar a recém-formados em marketing como é o mer-

“O espírito do voluntariado 
é essencial. Não importa 
se é um dia de faxina, se é 
uma ajuda ao novo vizinho 
que está descarregando a 
mudança, todo esforço e 
conhecimento têm seu valor” 
Carlos Takano

Colaborando com ONGs
Com a maturidade do modelo de negócio, o Bliive planeja abrir 
espaço para parceria com Organizações Não Governamentais. No 
site há um link que prevê essa ação, que ainda está inativa. 
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cado de trabalho. Esse tipo de “serviço” é um dos interesses de Maria Silvia 
Lemos, de 31 anos, engenheira de Alimentos que mora em São Paulo e está 
numa fase de transição de carreira. Ela começou a usar o Bliive efetivamen-
te neste ano, depois de passar tempos apurando a confiabilidade da rede. 
“Reparava no número de trocas que a outra pessoa já havia feito, na quan-
tidade de amigos que tinha, principalmente quando era alguém do sexo 
oposto”, diz. Depois de amenizar as suspeitas, ela aprendeu algumas táticas 
para se certificar de que estava lidando com pessoas idôneas. Uma delas foi 
marcar encontros sempre em locais públicos de sua confiança. 

“Uma de minhas ofertas é companhia para dançar forró. Então, marco 
em uma casa noturna que costumo frequentar, onde me sinto à vontade.” 
Outras são companhia para caminhar no parque, para fazer passeios cul-
turais por São Paulo e para praticar ioga. “Quando me cadastrei, logo pen-
sei que não tinha habilidade nenhuma, nada a oferecer. Mas descobri que 
tudo é válido, pois há sempre alguém precisando de algo, e que podemos 
ajudar”, afirma. No caso da ioga, Maria deixa claro que não é professora, 
que não está se propondo a dar aulas. “Dou apenas o estímulo.” 

Em troca, fazendo a roda girar, ela procura pessoas que possam ensiná-la 
a jogar xadrez, fazer automaquiagem, tirar fotografias e praticar conversação 
em inglês. Já que ela está querendo dar uma guinada na carreira, aceitou 
quatro ofertas para refazer seu currículo, e comenta que alguém que se dis-
pusesse a levá-la para acompanhar um dia de trabalho, numa empresa de 
sua área de interesse, seria muito apreciado. “Pode não parecer nada demais 
em termos de voluntariado, mas é uma prestação de ajuda muito válida para 
mim, que quero fazer contatos, conhecer a realidade de outras profissões.”

“Pensei que não 
tinha nada a oferecer. 
Mas descobri que 
tudo é válido, pois 
há sempre alguém 
precisando de  
algo, e que 
podemos ajudar”
Maria Silvia Lemos
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Dinâmica do Bliive
•  O site promove a troca de experiências e a doação  
 de tempo. É como um “classificado de interesses”.
• Qualquer capacidade, habilidade ou  
 conhecimento – que muitas vezes não tem  
 importância objetiva no mercado de trabalho,  
 a ponto de merecer remuneração – pode valer  
 ouro quando vai ao encontro das necessidades  
 específicas relatadas pelos usuários.
• As trocas são mensuradas pelo tempo, e não  
 precisam ser imediatas. Isto é, alguém que queira  
 uma aula de culinária pode, por exemplo,  
 “pagar” ajudando uma terceira pessoa a  

 desencaixotar a mudança de casa.
• Usuários mais “confiáveis” geralmente têm uma  
 lista grande de amigos, registros de comentários  
 sobre suas trocas anteriores, uma foto  
 e uma descrição das atividades desenvolvidas. 
• O contato inicial deve ser feito por mensagens  
 privadas no próprio site, mas quem achar  
 necessário pode trocar telefones ou marcar  
 encontros (de preferência em locais públicos de  
 confiança) para conhecer melhor a pessoa com  
 quem está lidando. As “prestações de serviços”  
 podem ser feitas virtual ou pessoalmente. 





vinhos

História e vinho. Arqui-
tetura e vinho. Rapel e 
vinho. Passeio de trem 
e vinho. Não tem como 

escapar: uma visita à cidade gaúcha 
de Bento Gonçalves é uma imersão 
na enologia. Logicamente, a maio-
ria dos turistas é mesmo apaixona-
da pelo mais festejado subproduto 
da uva, pois ali é o ponto de partida 
para o Vale dos Vinhedos, região re-
pleta de parreirais plantados, origi-
nalmente, pelos imigrantes italianos 
no século XIX, que produz alguns 
dos melhores vinhos do Brasil.

São dezenas de vinícolas abertas 
a visitação, inclusive aquelas que 
são as principais fornecedoras da 
rede Hortifruti. A seguir, um bre-
ve roteiro para conhecê-las e ver 
de perto como são produzidas as 
bebidas que vendemos em nossas 
lojas – e, quem sabe, até provar a 
uva diretamente do pé.

Adega Casa de Madeira 
Nascida nos idos de 1900 para produzir suco de uva apenas, ampliou 
seu portfólio especializando-se também em geleias, vinhos, vinagres e 
cremes de balsâmico. A propriedade pertence à Vinícola Casa Valduga, 

que ali realiza um tour para visitar a produção de vinhos, degustar seus doces, 
conhecer sua cafeteria e seu centrinho de compras – e também explora 
a alta gastronomia. A proposta do local é resgatar as tradições culinárias 
dos primeiros imigrantes italianos no Vale dos Vinhedos, proporcionando a 
emoção em estar no início do século XX, quando a caça de aves era fonte de 
subsistência. Um prato que traduz esse espírito é a codorna com polenta mole, 
bigoli (massa feita à mão) ou nhoque, e salada de radicchio com pancetta. 
Sempre acompanhado de uma fatia de pão e um copo de vinho.

Linha Leopoldina, sem no • Vale dos Vinhedos
Tel. (54) 3453-5678 / 3453-5410 • casamadeira.com.br
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Adega Casa de Madeira 

vinhos

PARA INICIANTES QUE DESEJAM ENTENDER O 
PROCESSO DE PRODUÇÃO OU PARA EXPERTS QUE 

QUEREM SE ASSEGURAR DOS MÍNIMOS DETALHES DE 
CADA GARRAFA, O VALE DOS VINHEDOS (RS) É UM 

COPO CHEIO PARA OS AMANTES DE VINHO

Direto da fonte
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Don Guerino 
Propriedade familiar, 
a vinícola tem em sua 
linha de base rótulos 
de Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Moscato Giallo e Malbec 
Rosé, além de um time com 
sete espumantes, que vão do 
Moscatel ao Brut Champenoise. 
A visita permite ter um panorama 
de todos eles, além dos produtos 
Gran Reserva, mais refi nados.

Rua dos Vinhedos • Alto Feliz
Tel. (51) 3445-1104/ 
3445-1111 • donguerino.com.br

Casa Valduga 
Amplamente premiada por seus espumantes – inclusive em plena 
terra do champanhe, a França –, a vinícola especializada em vinhos 
fi nos é uma das mais prestigiadas da região. O capricho e a procura 
são tão grandes que o complexo conta com 23 suítes para hospedar 

aqueles que querem desfrutar de mais tempo na propriedade. O Tour Wine 
Experience, da Villa Valduga, que precisa de reserva antecipada, tem 3 horas 
de duração e leva o visitante para conhecer os diferentes processos de 
produção de vinho, com a taça em mãos para ir degustando pelo caminho.

Linha Leopoldina • Vale dos Vinhedos
Tel. (54) 2105-3122/2105-3154 (pousada) • villavalduga.com.br
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Além de conhecer as vinícolas, o visitante tem outras 
atrações à vista. Uma delas é o roteiro CAMINHOS 
DE PEDRA, que conta a história dos imigrantes com 
base em referências arquitetônicas, paisagens naturais 
e costumes camponeses. Patrimônio Histórico do Rio 
Grande do Sul, o famoso percurso de turismo rural tem 
12 quilômetros de extensão, e passa por centenárias 
casas de pedra, entre moinhos, cantinas coloniais, casa 
de massas caseiras, teares, casa de doces, permitindo 
ao visitante moer a erva-mate do chimarrão e observar 
de perto a criação de ovelhas. A primeira casa restaura-
da pelo Projeto Cultural Caminhos de Pedra foi o imó-
vel que hoje abriga o restaurante Nona Ludia, cons-
truído por volta de 1880. No porão da Casa dos Doces 
Predebon, é possível degustar doces de frutas culti-
vadas na propriedade, com destaque para os fi gos.

Outras paradas

Vinícola Aurora 
É a maior vinícola do Brasil com mais de 1.100 famílias associadas à cooperativa. Seu vinho Moscatel e o 
espumante Brut Chardonnay são ampla e internacionalmente premiados. Durante a visitação (que também 
precisa ser agendada), outros produtos da linha podem ser apreciados. Vale consultar o calendário no site da 

vinícola para checar as datas dos cursos de degustação e harmonização que a empresa promove.

Rua Olavo Bilac, 500 • Tel. (54) 3455-2000/0800-7014555 • vinicolaaurora.com.br
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No VALE DO RIO DAS ANTAS, o chamariz são as 
paisagens estonteantes que se podem observar no 
passeio pelas entranhas da natureza. Contudo, um dos 
cartões-postais mais admirados é obra do ser humano: 
é a Ponte Ernesto Dorneles, também conhecida como 
“Ponte do Rio das Antas”, uma das maiores do mundo 
em arcos paralelos suspensos. Ao longo do trajeto en-
contram-se produtos de ótima qualidade como licores, 
cachaças, vinhos, espumantes e sucos naturais. A Viní-
cola Salton fi ca nas proximidades e é parada obrigatória 
para os curiosos em aprender sobre a cadeia produtiva 
do vinho. Do alto do Mirante do Campanário, é possível 
apreciar a vista panorâmica do Vale dos Vinhedos, com-
posta por um mosaico colorido de vales e montanhas.

Outro roteiro interessante é a ROTA RURAL EN-
CANTOS DE EULÁLIA, marcada pela degustação 
de vinhos e comida típica italiana. Há uma lista de 
vinícolas e cantinas verdadeiramente encantadoras, 
mas aqui também se esbaldam os que adoram o eco-
turismo de aventura. O Parque de Aventuras Gasper 
oferece rapel, tirolesa, paint ball, parede de escalada 
e arvorismo. No Sítio de Lazer Zucchi, açudes rodea-
dos de grama, onde pastam tranquilas ovelhas, pro-
piciam o lado mais suave do contato com a natureza, 
em companhia de um caprichado café colonial.

A viagem não está completa sem uma voltinha de 
MARIA FUMAÇA. O trem a vapor é uma das atrações 
mais marcantes da Serra Gaúcha – meio clichê até, mas 
imperdível. A partida (reservar com antecedência com a 
Giordani Turismo) acontece da estação de Bento Gonçal-
ves, não sem antes curtir uma rodada de degustação de 
vinhos na Vinícola Miolo. O percurso de 23 quilômetros 
tem duração média de 2 horas até chegar ao Município 
de Garibaldi, onde acontece outra degustação, de espu-
mante Moscatel e de suco de uva, da Vinícola Garibaldi. 

68

Serviço
• Vale dos Vinhedos: valedosvinhedos.com.br
• Roteiro Caminhos de Pedra: caminhosdepedra.org.br
• Vale do Rio das Antas: valedoriodasantas.com.br
• Encantos de Eulália: encantosdeeulalia.com.br
• Maria Fumaça: giordaniturismo.com.br

MARIA FUMAÇA. O trem a vapor é uma das atrações 
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Na dieta raw food, os alimeNtos são poupados 
do calor, a fim de maNter iNtegralmeNte 
preservados seus beNefícios NutricioNais

O poder dos

alimentos
crus

por AnA PAulA Kuntz   
Fotos RicARdo d’Angelo
produção culinária e de 
objetos Beth FReidenson
assistente de produção 
culinária cleusA BonFim
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ingRedientes do Bolo
•  2 1/2 xícaras (chá) de cenoura ralada 
•  1 xícara (chá) de nozes 
•  1 xícara (chá) de tâmaras picadas grosseiramente 
•  1/2 xícara (chá) de coco ralado 
•  1 colher (chá) de canela em pó 
•  1/2 colher (chá) de cardamomo em pó 
•  1 pitada de noz-moscada ralada 
•  1 pitada de sal 
•  Papel-manteiga para forrar a forma

ingRedientes dA coBeRtuRA 
•  1 xícara (chá) de castanha-de-caju deixada  
 de molho por no mínimo 4 horas 
•  3 colheres (sopa) de mel 
•  1/4 de xícara (chá) de óleo de coco derretido 
•  1 colher (chá) de baunilha 
•  Suco de 1 limão-siciliano 
•  Suco de 1/2 limão-taiti 
•  1 pitada de gengibre fresco ralado 
•  1 pitada de sal
•  Nozes trituradas e canela em pó, para finalizar

Bolo de cenouRA
Rendimento: 6 PoRções

diFiculdAde:    Fácil    médio    diFícil

modo de PRePARo do Bolo
1. Em uma forma quadrada média ou de bolo inglês 
(aproximadamente 10 x 24 x 6 cm), coloque o papel-manteiga, 
deixando sobrar dos lados. 2. Em um processador, bata bem as 
nozes com as tâmaras até que fiquem bem picadas. 3. Adicione  
o coco ralado, as especiarias (canela, cardamomo e noz-moscada), 
o sal, e processe mais um pouco. 4. Junte as cenouras e bata até 
que todos os ingredientes estejam bem incorporados. 5. Coloque 
na forma preparada, alise o topo e leve à geladeira.

modo de PRePARo dA coBeRtuRA
1. Escorra as castanhas, lave-as e reserve 1/4 de  
xícara (chá) para usar no lugar da água. 2. Em um processador, 
misture essa água, o mel, os sucos de limão, a baunilha, as 
castanhas, o gengibre, o sal. 3. Bata raspando dos lados até  
que esteja homogêneo. Isso pode levar um tempo dependendo  
da potência do processador. 4. Adicione o óleo de coco e misture 
mais um pouco até que fique uniforme. 5. Espalhe sobre o bolo  
de cenoura já gelado e alise a parte de cima. 6. Deixe gelar por  
2 horas. 7. Tire o bolo da geladeira e retire da forma puxando-o 
pelos lados. 8. Deixe descansar por 10 minutos. 9. Decore com  
a canela e as nozes. 

ão precisa torcer o nariz: raw food é algo com 
que você está mais acostumado do que ima-
gina. Ao pé da letra, significa “comida crua”. 

Em seu conceito mais simples, um prato de alface, to-
mate e cenoura, como qualquer salada, faz parte desse 
universo crudívoro. Mas, vamos esmiuçar. Conforme 
explica a chef nutricionista Renata Rea, essa é uma va-
riação da dieta vegana. Entre os adeptos mais radicais 
– e eles se concentram na Califórnia, Estados Unidos 
–, só entram no cardápio alimentos crus de origem ve-
getal. “Existem linhas que admitem carnes, também 
cruas. Mas, à risca, não se aceita nenhum alimento de 
origem animal, nem leite, nem ovo, nem mel.” 

A ciência já comprovou que os vegetais aquecidos 
perdem até 60% de seus benefícios. Assim, a vanta-
gem da dieta raw food são refeições “vivas”, supernu-
tritivas, com ingredientes que preservam, na integri-
dade, vitaminas, minerais, nutrientes e enzimas, que 
desintoxicam o corpo, facilitam a digestão, dão mais 
vitalidade e mais energia. Até rejuvenescem. “Estudos 
levam a crer que as enzimas do nosso organismo se-
jam finitas, e ingeri-las com a alimentação seria uma 
forma de poupar as do nosso corpo.” Renata explica 
que outro benefício é o pH alcalino dos vegetais crus, 
que ajuda a combater as inflamações. “O ambiente 

ácido é mais propício às doenças. A culinária viva ser-
ve para balancear e desintoxicar o organismo.”

o cAloR tem seu VAloR
Enquanto as altas temperaturas destroem as enzimas, 
e também algumas vitaminas, a água do cozimento 
dilui os minerais dos alimentos, empobrecendo-os do 
ponto de vista nutricional. Contudo, o calor tem sua im-
portância. Afinal, ele elimina os micróbios, reduzindo 
o risco de intoxicação alimentar. Portanto, antes de se 
empolgar com a ideia, a primeira providência é ter à 
mão uma solução de hipoclorito de sódio, a única que 
realmente desinfeta os alimentos com segurança (não, 
vinagre não mata as bactérias! Veja o quadro). 

Tem mais: algumas verduras precisam ser cozidas. 
“Acelga e espinafre são folhas que não devem ser 
consumidas cruas, pois possuem antinutrientes (subs-
tâncias que atrapalham a absorção de nutrientes pelo 
organismo) que devem ser anulados pelo cozimento”, 
afirma a chef nutricionista Natalia Werutsky. Recomen-
da-se que outras folhas escuras amargas, como almei-
rão e chicória, também sejam rapidamente refogadas. 

Ela, que é vegetariana, alerta também para a ne-
cessidade de acompanhamento de um profissional, 
no caso de aderir a dietas tão restritivas como a cru-
dívora. “Nesse caso, pode haver deficiências nutricio-
nais, como as de vitamina B2, que só é encontrada 
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Higiene caprichada
Ingerir alimentos crus exige cuidados extras 
quanto à higienização. Além de lavar os FLVs 
(frutas, legumes  e verduras) em água corrente 
para eliminar a sujeira, é importante deixar de 
molho em solução de hipoclorito de sódio, que 
tem ação desinfetante. Atenção! Vinagre não 
extermina os micróbios. 

em alimentos de origem animal, de zinco, cálcio ou de 
ferro. É fundamental ter a orientação de um nutricionista 
para manter a saúde balanceada.”

nem tão cRu Assim
Cozidos a baixas temperaturas, que não devem ultrapas-
sar de 40 ºC, os alimentos ainda são considerados crus. 
Mas essa não é uma temperatura que se controla nos fo-
gões populares dos lares brasileiros – repare que o seu 
deve ter como temperatura mínima 150 ºC. 

Para níveis avançados, existem equipamentos específi -
cos (veja o quadro) que permitem fazer receitas crudívo-
ras mais elaboradas (tortas, cookies, bolos, por exemplo), 
como é o caso do desidratador, um tipo de caixote com 
bandejas para secar, pelo calor, todo tipo de alimento. 

O mais prático é buscar ingredientes já preparados para 
isso. Ou não. De acordo com Renata, pode ser bastante 
difícil encontrar produtos estritamente destinados ao pre-
paro de raw food. “Tenho uma difi culdade enorme para 
comprar, por exemplo, fermentado de soja”, afi rma. “É 
muito complicado ser totalmente raw. Mesmo nos Estados 
Unidos, considera-se em um nível avançado (chamados 
high raw) a pessoa que consome 80% de alimentos crus, 
complementados por 20% de vegetais cozidos.” Para Na-
talia, um bom começo é garantir pelo menos 40% de ali-
mentos crus no dia a dia, tendo como meta chegar a 60%.

Para isso, a revista Vida Leve solicitou às duas nutri-
cionistas que indicassem receitas factíveis, que não exi-
gissem utensílios nem produtos pouco acessíveis. E que 
também saíssem da tradicional salada ou do suco detox 
– sim, ele foi o primeiro “pop star” da dieta raw food a 
ganhar o mundo. Inspire-se!

Ingredientes da 
cozinha raw food
As receitas crudívoras usam e abusam de 
oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas; 
ervas e especiarias, conservas, frutas secas 
(muito úteis como adoçante das receitas), brotos, 
sementes e grãos germinados. Natalia Werutsky 
diz que todo grão pode ser germinado em casa, 
basta deixar de molho na água. “Cada um tem 
seu tempo de germinação. A lentilha é dos mais 
rápidos, mas dá até para germinar grão-de-bico 
e feijão, que fi ca macio mesmo sem ser cozido”, 
afi rma. Renata Rea destaca como “curinga” o 
leite de aveia, consumido puro ou como parte de 
uma receita (como a de smoothie).
leite de aveia, consumido puro ou como parte de 
uma receita (como a de smoothie).

Utensílios práticos
• desidRAtAdoR: para secar 
frutas e legumes, oleaginosas e 
até carnes, serve para preparar 
pães e outras receitas em 
baixa temperatura.

• LIQUIDIFICADOR OU 
PRocessAdoR Potente: 
usado para triturar grãos, 
castanhas etc.

• PICADORES, 
RAlAdoRes: ajudam 
a diversifi car o 
formato dos legumes.

• ESPIRALIZADOR: tipo 
especial de fatiador, que corta 
em tiras compridas, semelhante 
a espaguete, legumes como 
abobrinha e cenoura.
a espaguete, legumes como 
abobrinha e cenoura.
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ingRedientes do esPAguete
•  1 xícara (chá) de repolho-roxo ralado
•  1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
•  1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
•  1 xícara (chá) de pupunha em tiras
•  1 abobrinha ralada ou cortada em forma de espaguete
•  1 xícara (chá) de broto de feijão ou de outro broto

ingRedientes do molho
•  1/4 de xícara (chá) de pasta de tamarindo (você pode usar a polpa de tamarindo, 
aquela para fazer suco)*
•  1/4 de xícara (chá) de mel
•  1/4 de xícara (chá) de shoyu
•  1/4 de xícara (chá) de óleo de gergelim torrado 
•  1/2 limão espremido
•  1 pitada de pimenta em flocos
•  1 colher (chá) de alho em pó
•  1 colher (chá) de gengibre ralado ou suco de gengibre
•  1/4 de xícara (chá) de água

ingRedientes PARA A FinAlizAção
•  Castanha-de-caju ou amêndoa picadinha
•  Coentro fresco

modo de PRePARo 
1. Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador. 2. Arrume os legumes em 
um prato, como um espaguete. 3. Jogue o molho sobre o “espaguete” e decore com 
as castanhas-de-caju ou amêndoas e o coentro.

esPAguete de ABoBRinhA e PuPunhA com molho thAi 
Rendimento: 3 A 4 PoRções

diFiculdAde:    Fácil    médio    diFícil

* Algumas polpas de tamarindo passam por cozimento. Se quer um prato 100% raw food, você pode 
fazer a pasta de tamarindo batendo no liquidificador ou no processador o tamarindo hidratado, sem 
os caroços e as fibras, até atingir a consistência de pasta. Depois, é só passar na peneira.
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ingRedientes
•  5 tâmaras secas hidratadas por 2 horas
•  5 figos secos (turcos) hidratados 
 por 30 minutos
•  5 damascos secos hidratados por 2 horas
•  1/2 xícara (chá) de amêndoas moídas
•  1/4 de xícara (chá) de pistache        
 ou de qualquer outra noz, 
 picados grosseiramente
•  1 pitada de gengibre em pó
•  1 pitada de cardamomo em pó
•  1 pitada de sal marinho
•  1 pitada de canela em pó
•  Coco ralado ou gergelim torrado ou 
 cru, para enrolar 

modo de PRePARo
1. Bata no processador as frutas secas 
hidratadas com as amêndoas e o 
pistache, sem deixar completamente 
pastoso. 2. Verifique a textura (tem de 
ficar bem grudadinho). 3. Adicione o 
gengibre, o cardamomo, o sal e a canela 
e deixe processar mais um pouco. 
4. Enrole 1 colher (sopa) da massa com 
as mãos e passe no gergelim ou no coco.

As bolinhas não duram muito: 2 ou 3 dias. Para 
quem quer “abandonar” a ideia de raw food, 
pode assar as bolinhas por uns 10 minutos no 
forninho elétrico; elas duram mais e o coco 
queimadinho é tentador. Conserve em 
geladeira. Pode colocar cacau moído, se quiser 
fazer bolinhas de “chocolate”.

eneRgY BAlls
Rendimento: 14 unidAdes

diFiculdAde:    Fácil    médio    diFícil

Aprenda mais • Indicação de livros

De Bem com a Natureza: 
Cuidando do seu Filho com 
Alimentação Viva, de Conceição 
Trucom (Editora Alaúde): a autora, 
formada em química, dá dicas 
de alimentação para cada fase 
da vida, desde o desmame materno 
até a adolescência.

Lugar de Médico É na Cozinha 
– Cura e Saúde pela Alimentação 
Viva, de Alberto Peribanez 
Gonzalez (Editora Alaúde): escrito 
por um médico cirurgião, propõe 
mudanças de hábito e a valorização 
de FLVs por uma alimentação mais 
consciente e saudável.
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+ FIBRAS + ÁGUA – Não esqueça: ao aumentar o consumo de 
fi bras, é importante aumentar também a ingestão de água. Caso contrário, 
é possível contrair uma constipação intestinal.
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IngredIentes do LeIte de AveIA
•  1 xícara (chá) de aveia em flocos
•  3 xícaras (chá) de água

IngredIentes do smoothIe
•  2 xícaras (chá) de leite de aveia 
•  1 xícara (chá) de morangos ou frutas vermelhas  
 (pode usar polpa)
•  2 bananas picadas congeladas por 1 hora
•  2 colheres (sopa) de chia ou linhaça triturada ou  
 hemp seeds (semente de cânhamo)
•  2 colheres (sopa) de mel (opcional)
•  Goji berries ou mirtilos, para decorar

modo de prepAro do LeIte de AveIA
1. Deixe a aveia de molho na água por 1 hora. 2. Bata no 
liquidificador e coe em um pano fino.

modo de prepAro do smoothIe
Bata o leite de aveia com os demais ingredientes e sirva.

smoothIe rosA
rendImento: 2 porções

dIfIcuLdAde:    fácIL    médIo    dIfícIL

IngredIentes* 
•  4 xícaras (chá) de pepino com casca, picado
•  2 xícaras (chá) de água filtrada 
•  4 xícaras (chá) de salsão com talos e folhas, picados
•  1/4 de xícara (chá) de hortelã
•  50 ml de suco de limão
•  2 colheres (chá) de sal
•  1/3 de xícara (chá) de azeite
• Açafrão amarelo para decorar (opcional)

modo de prepAro
Bata todos os ingredientes no liquidificador, guardando 
apenas o azeite para acrescentar no final, com a sopa já 
servida. Se quiser, acrescente uma pitada decorativa de 
açafrão amarelo.

* Essa sopa não vai ao fogo, portanto, a água tem de ser 
filtrada e os ingredientes bem lavados.

sopA detoX
rendImento: 4 porções

dIfIcuLdAde:    fácIL    médIo    dIfícIL

Re
ce

ita
 d

a 
ch

ef
 n

ut
ric

io
ni

st
a 

Re
na

ta
 R

ea

Re
ce

ita
 d

a 
ch

ef
 n

ut
ric

io
ni

st
a 

N
at

al
ia

 W
er

ut
sk

y

sALsão

morAngo



8



78

nutrição

INGREDIENTES DO SHIITAKE
•  4 shiitakes grandes
•  1 colher (sopa) de molho shoyu
•  Suco de 1 limão
•  1 colher (chá) de óleo de gergelim

INGREDIENTES DA CARNE DE CASTANHAS
•  2 xícaras (chá) de castanhas-do-pará
•  Amêndoas e nozes misturadas
•  1 pimentão vermelho pequeno sem sementes
•  1 dente de alho
•  1/4 de maço de salsinha
• 1/4 de xícara (chá) de azeite
•  2 colheres (sopa) de suco de limão
•  Meia cebola
•  1 pitada de sal 

INGREDIENTES DO CREmE DE TOfu
•  2 colheres (sopa) de pasta de tofu
•  Salsinha, cebolinha e sal a gosto

INGREDIENTES DO ACOmPANHAmENTO
•  Um punhado de broto de alfafa
•  Lascas de cenoura crua e sem casca
•  Molho vinagrete*
•  1 pitada de páprica

mODO DE PREPARO DO SHIITAKE
1. Lave os shiitakes e os mergulhe na mistura de 
molho shoyu, suco de limão e óleo de gergelim.  
2. Deixe marinar por pelo menos meia hora.

mODO DE PREPARO DA CARNE DE CASTANHAS
Bata tudo no processador até obter uma  
mistura homogênea.

mODO DE PREPARO DO CREmE DE TOfu
Tempere o creme de tofu com a salsinha,  
a cebolinha e o sal.  

mODO DE PREPARO DO ACOmPANHAmENTO  
Misture o broto de alfafa, a cenoura e  
o molho vinagrete. 

mONTAGEm fINAl
1. Recheie generosamente cada shiitake com a  
carne de castanhas. 2. Coloque o creme de tofu 
temperado sobre a carne de castanhas, e o 
acompanhamento sobre o creme de tofu.  
3. Finalize com uma pitada de páprica.

* O vinagrete pode ser feito com 1 colher (sopa) de azeite; 
1 colher (chá) de azeite balsâmico; 1 colher (chá) de 
vinagre; 1 colher (chá) de mel; sal e suco de limão a gosto.

SHIITAKE RECHEADO COm CARNE DE CASTANHAS
RENDImENTO: 4 uNIDADES

DIfICulDADE:    fáCIl    méDIO    DIfíCIl
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CAMPANHAS QUE 
EXALTAM O BOM HUMOR 
CRIAM O ENGAJAMENTO 

DOS CLIENTES QUE, A 
EXEMPLO DA PEQUENA 

ANA CLARA, ENTRAM NO 
CLIMA E PARTICIPAM 

DA BRINCADEIRA COM 
IDEIAS  PRÓPRIAS

impressão unânime: as campanhas da Hortifruti não são fei-
tas apenas para vender produtos, mas também para fazer o 
cliente sorrir. Essa linha de marketing divertido e instrutivo 

existe há 20 anos, e é mantida justamente por fazer tanto sucesso. 
“Mas não apenas por isso. Nossa comunicação refl ete a alegria e o jei-
to simples da equipe da Hortifruti”, afi rma o diretor de Comunicação 
e Novos Negócios, Fabio Hertel. “Nossa vocação para uma comunica-
ção mais descolada, até divertida, foi bem cedo se revelando. A vida é 
bastante dura, então, por que não investir na descontração?”

A avaliação para saber se a campanha está sendo bem-sucedida 
ou não é subjetiva. Fábio explica que o melhor “termômetro” é o 
feedback dos clientes, especialmente via redes sociais, e também 
os comentários dos próprios funcionários. “O somatório estabelece 
inclusive a vida útil de cada campanha.”

Alguns desses retornos são especiais. É o caso da participação de 
Ana Clara Ribeiro, que, com apenas 10 anos de idade, se sentiu tão 
inspirada que criou o próprio projeto de peça publicitária. “Acho 
os anúncios muito engraçados. Eles colocam os legumes para falar 
(risos)”, diz a pequena criativa. “A criatividade e o humor focado no 
mundo dos FLVs sempre nos chamaram muito a atenção. Mesmo a 
da minha fi lha mais nova, Isabela, de apenas 7 anos, que nem sem-
pre entende a piada, mas acha bonitinho, o que é sufi ciente para 
ela se interessar em experimentar mais frutas, legumes e verduras”, 
afi rma o pai, Marcelo Ribeiro.

A iniciativa de Ana Clara foi tão bem recebida que a agência MP 
Publicidade, responsável pelas campanhas da Hortifruti, fez a ela 

É
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uma homenagem, redesenhando sua ideia no padrão das peças ofi -
ciais. “Costumamos receber muitas mensagens por e-mails e nas re-
des sociais, e também vemos nossas peças repercutir como objeto de 
estudo em trabalhos acadêmicos e em questões de prova de vestibu-
lar e livros didáticos. Isso para a agência é melhor que prêmio”, diz 
Mônica Debbané, diretora de Criação da MP, que atende a Hortifruti 
há mais de 20 anos. “A iniciativa da Ana Clara foi comovente. É um 
sinal de que conseguimos ir além, chegar ao mais profundo e sincero 
mundo: o das crianças.”

Ela conta que o foco para diferenciar a Hortifruti dos concorrentes 
é inspirar sorrisos, educar de forma divertida e cativante, a ponto de 
transformar consumidores em fãs. “Há um provérbio chinês que diz 
‘Conte-me alguma coisa e eu provavelmente não lembrarei. Envolva-
-me e eu jamais esquecerei’, e é isso o que nos direciona. O humor foi 
a ferramenta escolhida para levar as mensagens aos consumidores, 
e graças a ele a marca abriu as portas do lugar mais nobre nas pes-
soas, o coração”, completa Mônica.

Com esse preceito, valores como a importância de se sentar à mesa 
em família, o amor fraterno, o cuidado com a alimentação e o respei-
to ao próximo são passados de forma divertida. O objetivo da marca 
não dá uma ordem, e sim convida à vida saudável. “Assim, a campa-
nha não é apenas um alimento para o corpo, é também para a alma.”

“O humor foi a 
ferramenta escolhida 
para levar as 
mensagens aos 
consumidores, e graças 
a ele a marca abriu as 
portas do lugar mais 
nobre nas pessoas, o 
coração” Mônica Debbané

A grande aliada dos atletas e de 
quem tem a vida agitada é a 

banana. Rica em carboidratos, 
potássio, mineral e vitamina B6, 

ela traz energia para o organismo, 
ajuda no funcionamento dos 
músculos e na formação das 

células do sangue e ainda previne 
a câimbra. Tenha sempre banana

no seu lanche!

A grande aliada dos atletas e de 
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SARA BENTES, ARTISTA DE TEATRO, DE CIRCO, E CANTORA, CONTA COMO CONVIVE 
COM A DEFICIÊNCIA VISUAL PARA REALIZAR  SEUS SONHOS   POR AnA pAulA KuntZ

nossa gente

Parece banal apreciar os aromas dos vege-
tais. Mas, ao visitar a Hortifruti, este é um 
momento de alegria para Sara Bentes, que 

perdeu completamente a visão em decorrência de 
glaucoma. “Aprendi isso em momentos de desalen-
to: o mundo nos oferece beleza e prazer, nós é que 
não damos atenção para extrair a alegria contida em 
coisas tão comuns.” Natural de Volta Redonda (RJ), 
ela é cantora, compositora, atriz de teatro e artista 
de circo. E é vegetariana. “Meu organismo foi bom-
bardeado com remédios para controlar o glaucoma 
e aliviar as dores que a doença provoca, então, tento 
reforçar os hábitos saudáveis.”

Sara é também palestrante. Sua história é com-
partilhada em empresas e escolas como exemplo de 
superação. “Conto difi culdades de minha trajetória. 
Estudei em colégios regulares, à custa do esforço 
dos meus pais em adaptar os materiais para mim, 
dos coleguinhas e de alguns professores (se hoje a 
inclusão de pessoas com defi ciência ainda é difícil, 
imagine há 30 anos). Passei muito constrangimento 
e trauma em sala de aula, e ainda tive de encarar as 
cirurgias nos olhos, que ao todo foram 17”, afi rma. 
Mesmo sendo boa aluna e tendo bons amigos, Sara 
foi convidada a se retirar da escola aos 10 anos. “Foi 
assim, tão nova, que aprendi o que é discriminação.”

As difi culdades aumentaram. Com 28 anos, a bai-
xa visão que tinha, aproximadamente 5%, se apagou 
completamente. “Foi o momento mais difícil. É pre-
ciso chorar o luto, sem perder tempo para aprender 
logo as novas maneiras de fazer tudo, de se reabili-
tar, e aceitar depender mais da ajuda dos outros para 
essa fase de readaptação.”

AJudAs BEm-VindAs
Mas, surpreenda-se: a tecnologia ajuda muito na inclu-
são e também na autonomia. Sara usa aplicativos para 
saber a cor da roupa que vai vestir e para identifi car as 
cédulas de dinheiro. Ela explica que, graças a um recur-
so chamado leitor de tela, ela pode trocar e-mails, usar 
whatsApp, tuitar, tirar selfi es. “Nossos computadores e 
celulares são os mesmos que as pessoas que enxergam 
usam, mas nós instalamos um recurso que transforma 
em sons todas as informações de texto contidas na tela.” 

Ideias simples também podem ser a solução. “Quan-
do vou dançar ou atuar num palco que não tenha o 
piso tátil, o que é 99% dos casos, levo meu piso por-
tátil, uma faixa de E.V.A que colamos a 1 ou 2 me-
tros da beira do palco, para que eu sinta com os pés 
até onde posso ir. Ideia de amiga artista plástica”, diz. 
“Outras vezes, para termos autonomia, precisamos de 
uma mãozinha no começo, ou adaptar o processo de 

A ARTE DA SUPERAÇÃO
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aprendizado. Assim, aprendo novas danças ou uma sequência no cir-
co: preciso tocar o professor para sentir os movimentos propostos, e aí, 
sim, posso transmitir essa percepção para meu corpo e reproduzir o 
movimento. Aprendi que nada é impossível quando existe disposição 
de ambas as partes em aprender e em ensinar.”

Contudo, ela diz que as mudanças que a deficiência lhe impôs não são 
o problema. As coisas que a incomodam estão no mundo, que ainda não 
se conscientizou de que precisa se preparar para a diversidade. “Seja por 
que a pessoa se locomove de um jeito diverso, se comunica de um jei-
to diverso, pensa de um jeito diverso – um mundo acessível a todos vai 
ser um mundo melhor para todos”, diz Sara. “Neste nosso país ainda tão 
despreparado, infelizmente, dependo das pessoas para muitas coisas bá-
sicas, como atravessar uma rua, tomar o ônibus certo, fazer compras, me 
locomover em lugares novos para mim, ler algum documento impresso.”

ArtistA multidisciplinAr
“A performance aérea no circo me faz sentir liberdade, cantar e compor é 
a mais pura expressão de minha alma, dançar me faz esquecer qualquer 
dor, e o teatro me diverte e me traz autoconhecimento”, diz Sara, que aca-
ba de lançar o CD Invisível, seu primeiro disco-solo oficial. “Como não tive 
nenhum patrocínio, a gravação demorou muito. Por outro lado, tive apoio 
e o incentivo de familiares e amigos, em especial de Luiz Otávio Paixão, 
que assinou comigo a produção musical do disco, e também é cego.” 

Talentoso músico do Rio de Janeiro, o colega de trabalho de Sara fa-
zia questão de ir até a rodoviária buscá-la para gravar. “Ele tinha mais 
experiência no ‘apagão’, e queria me dar tranquilidade para chegar 
ao estúdio e cantar. E, realmente, eu me sentia muito mais segura na 
companhia dele”, afirma. “Acredito no infinito poder transformador 
da arte, por isso, gosto de usar a música para espalhar mensagens 
provocadoras, que façam as pessoas pensar, e ideias positivas; afinal, 
a música chega aonde a palavra não chega.”

Recentemente, ela esteve na Tailândia representando o Brasil num 
festival de música, no qual cantou canções famosas no mundo e outras 
de sua autoria. “Lembrar que eu era mulher, e cega, e sozinha, me fa-
zia cair na real, que eu estava numa situação vulnerável. Mas é aí que 
está o grande aprendizado: munir-se de cuidados, apurar os sentidos e 
a intuição, confiar em si e no lado bom das pessoas, pois todas o têm.”

Sara BenteS

Hortifruti de Volta redonda (rJ)

Amor pelA Hortifruti: “Adoro sentir o aroma 
das frutas, legumes e verduras. Quando eu 
enxergava, admirava o colorido nas bancadas, 
e essas memórias reavivam quando entro aqui. 
Adoro as provinhas de frutas, a salada, que 
por vezes vira meu almoço, e o carinho dos 
funcionários, que já conhecem minha família  
e nos tratam com muita gentileza”.

sarabentes.com.br e facebook.com/sarabentesoficial



84

nossa gente

Qual o seu maior 
propósito na vida?

FOTOS RICARDO D’ANGELO  

PERCORREMOS ALGUMAS LOJAS PARA ENCONTRAR CLIENTES INSPIRADOS, QUE CONTAM 
AQUI QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS MAIS SUBSTANCIAIS PARA VIVER DE FORMA PLENA

“Nosso maior desejo é construir uma vida 
juntos. Queremos viajar bastante, ter 
fi lhos e constituir uma família feliz.”

GESLANE PACIELLO E TIAGO XAVIER, 
HORTIFRUTI DE LARANJEIRAS

“Sou estudante de pedagogia. 
Meu maior objetivo na vida 
é ser aprovada num concurso 
público e ser uma boa 
educadora. Também quero 
muito casar e ter fi lhos.” 

GABRIELA RAPOSO, HORTIFRUTI DO 
FLAMENGO – MARQUÊS DE ABRANTES

“Pretendo ser uma pessoa de bem, 
em todos os sentidos. Para mim, fazer 
o bem é a única coisa que pode trazer 
realização verdadeira ao ser humano.”

INGRID GONZALES, HORTIFRUTI DO GRAJAÚ

“Meu maior 
propósito é viver 
em prol de uma 
sociedade mais justa. 
Como sou professora, 
procuro fazer isso por 
meio da profi ssão, 
mas também 
acho importante 
ser uma pessoa 
atuante na política 
e em questões 
ambientais.”

FLÁVIA DE ASSIS 
CARVALHO, HORTIFRUTI 
DE LARANJEIRAS
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nossa gente

“Meu maior objetivo é ser uma boa pessoa, 
fazer sempre o bem. Também procuro 
passar esses valores para o meu fi lho.”

KARIN MEDEIROS, COM O FILHO MIGUEL, 
HORTIFRUTI DE BOTAFOGO

“Vivo para ser uma pessoa 
equilibrada. Existem muitos 
fatores externos que podem nos 
deixar nervosos ou ansiosos, mas 
procuro cultivar minha saúde 
física e espiritual para manter 
sempre o equilíbrio e ser feliz.”

VIVIANE REIS, HORTIFRUTI DO GRAJAÚ

“O mais importante para mim 
é cultivar boas relações e pensar 
sempre positivamente, para tornar 
a vida mais fácil e gostosa.” 

ALINE GUIMARÃES, HORTIFRUTI DO FLAMENGO – 
MACHADO DE ASSIS

“Quero ser uma pessoa saudável. 
Mesmo com a correria do dia a dia, 
tento me alimentar bem e praticar 
exercícios. A saúde é fundamental 
para uma vida feliz.” 

BERENICE DA SILVA, HORTIFRUTI DO 
FLAMENGO – MACHADO DE ASSIS

“Busco ter uma boa condição 
fi nanceira. É claro que o dinheiro 
não é o mais importante na vida, 
mas ele pode proporcionar muitas 
coisas boas. Quero, por exemplo, 
pagar meus estudos e dar uma 
boa educação aos meus fi lhos.” 

NEIDE APARECIDA BARBOSA SILVA , 
HORTIFRUTI DO GRAJAÚ

“Ter qualidade de vida em todos 
os sentidos. Para isso, procuro 
comer bem, ter um trabalho que 
me faça feliz e, principalmente, 
estar sempre em paz.” 

MARIA APARECIDA PAULA COELHO, 
HORTIFRUTI DO FLAMENGO – 
MARQUÊS DE ABRANTES



Saboroso, nutritivo e 
pronto para beber!

100% suco100% suco

Fruta a toda hora, em qualquer lugar.

0800 051 4197
www.sucosuvalan.com.br

Vale dos Vinhedos | RS
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nossa gente

“Cuidar bem do meu 
fi lho para que ele 
cresça saudável e 
seja uma pessoa de 
bem. Como ainda 
amamento, mudei 
minha alimentação 
para que meu leite seja 
o melhor possível.”

ANA PAULA CARVALHO DOS 
SANTOS, COM O FILHO PEDRO, 
HORTIFRUTI DO FLAMENGO – 
MACHADO DE ASSIS “Meu objetivo é ter tempo para 

passear e brincar com meus dois 
fi lhos. Acompanhar o crescimento 
deles é meu maior desejo.”

MARIA CRISTINA FIRMO, 
HORTIFRUTI DE LARANJEIRAS

“Cumprir sempre tudo 
o que assumo, tanto 
no meu trabalho como 
no papel de mãe. Para 
mim, comprometimento 
é muito importante.” 

SANDRA MELLO PORTO, 
HORTIFRUTI DE BOTAFOGO

“Ser feliz é meu 
propósito. Cultivar 
a saúde e a paz 
tanto em mim como 
nas pessoas que 
convivem comigo.”

ANTÔNIO FREITAS, 
HORTIFRUTI DO FLAMENGO 
– MARQUÊS DE ABRANTES

“Quero ser um grande 
chef de cozinha. Desejo 
montar um restaurante e 
viver perto da natureza, 
com tranquilidade, me 
alimentando bem.”

ADRIAN SÉRGIO SIMINI, 
HORTIFRUTI DE BOTAFOGO

“Meu maior propósito é 
não ser tão dependente do 
dinheiro. Procuro aproveitar 
as coisas simples da vida, 
como passeios ao ar livre 
e os momentos com a 
família. No fundo, são essas 
pequenas coisas que nos  
fazem realmente felizes.”

GISELE MATHEUS, HORTIFRUTI DO 
FLAMENGO – MARQUÊS DE ABRANTES
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conheça mais

variedade de cogumelos comestíveis é vasta: no 
mundo são cerca de 40 tipos e um quarto deles 
é comercializado no Brasil. Entre eles, uma novi-

dade que merece destaque é o Eryngui. Muito apreciado 
em países da Europa, Ásia e Estados Unidos, é ainda raro 
no Brasil, mas a rede Hortifruti já o disponibiliza em suas 
lojas. No mercado internacional, ele também é conhecido 
como King Oyster – o nome de conotação soberana se 
justifica porque esse tipo é, de fato, o rei do sabor.

De textura crocante e gosto suave, o cogumelo é rico 
em fibras, proteínas e vitaminas, sendo excelente para o 
aparelho digestivo e para a eliminação do excesso de 
colesterol do organismo. Conforme relatados por estu-
diosos do Japão, a grande quantidade de tecido vegetal 
da espécie ajuda ainda a reduzir o acúmulo de gorduras 
no fígado. Além do mais, a alta concentração de cálcio 
(uma porção de 100 g do cogumelo contém 43,7 g desse 
mineral) faz dele um importante aliado da saúde óssea.

Para tirar o melhor proveito de suas propriedades, 
deve-se preparar o Eryngui ligeiramente grelhado, de 
preferência para ser usado na finalização de pratos. 
Contudo, ele é um ingrediente que pode fazer parte de 
receitas, como qualquer outro cogumelo, sendo incor-
porado a recheios, molhos e sopas. Produzido pela 
empresa Zucca, em São Paulo, o cogumelo pode ser 
encontrado em todas as lojas Hortifruti em duas ver-
sões: inteiro ou fatiado.

A

AINDA RARO NO MERCADO 
BRASILEIRO, O ERYNGUI 
É MUNDIALMENTE 
RECONHECIDO COMO A 
VARIEDADE MAIS SABOROSA 
DESSE GRUPO DE AL IMENTOS 

POR ANA PAULA KUNTZ   
FOTO RICARDO D’ANGELO

OUTRAS VARIEDADES
Além do Eryngui, a Hortifruti 
também tem em seu mix de 
produtos cogumelos orgânicos 
como o shiitake, o shimeji e o 
pleurotus. Com certificação 
orgânica e totalmente livres de 
agroquímicos, os cogumelos 
orgânicos são alimentos fun-
cionais, fontes de proteínas 
saudáveis, que auxiliam na 
prevenção de diversas doen-
ças e aumentam as defesas do sistema imunológico. 
Também produzidos pela Zucca, os cogumelos orgâni-
cos são vendidos em bandejas na cor verde. 

• PARIS: é o mais cultivado no mundo, e no Brasil. É 
carnudo e fica macio depois de cozido, podendo ser 
consumido cru também.

• SHIMEJI: de sabor mais marcante e textura firme, é 
mais resistente ao cozimento.

• SHIITAKE: tem gosto intenso, mais terroso, é bem 
versátil para ser usado em recheios, molhos e como 
acompanhamento de carnes.

• PLEUROTUS: delicado, mais frágil, melhor aproveitado 
se usado cru na finalização de pratos.

O rei dos
cogumelos

Consumo 
ainda modesto
Líderes no consumo de 
fungos – grupo alimentar 
ao qual pertencem os 
cogumelos –, os chineses 
comem 8 quilos ao ano, 
enquanto os brasileiros 
ingerem menos de 200 
gramas, segundo dados 
da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

ERINGUI
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