
Aproveitamento total
Como usar os cantinhos da 
casa que parecem inúteis

Do rock à cozinha
Guga Rocha revela como 
chegou a chef depois de 
ser músico e publicitário, 
entre outras coisas 

Queijo e vinho
Casamentos harmônicos 
entre as famílias

Aproveitamento total
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encontra!encontra!
Aqui você

OS PARES PERFEITOS NA NUTRIÇÃO, DUPLAS QUE FAZEM SUCESSO 
NO ESPORTE E RECEITAS QUE SÃO VERDADEIROS ACHADOS
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esta edição de nossa Vida Leve 
celebramos os encontros. Afinal, 
estar com as pessoas certas é tudo 

de bom. Você já parou para pensar que a 
maioria de seus problemas seria resolvida 
com um bom encontro? Tudo o que você 
precisa é achar pessoas sensíveis e dispos-
tas a lhe ajudar. Graças a Deus, elas sem-
pre aparecem.

Se você está sem emprego, precisa 
encontrar alguém que lhe ofereça um. Se 
necessita de um empréstimo, achar 
alguém com recursos. Se está doente, 
alguém que faça um bom diagnóstico e 
lhe receite um remédio. Se está solteiro e 
quer mudar de fase, então nem precisa 
falar, você necessita de uma boa e caloro-
sa companhia. Encontros são instrumen-
tos para tentar resolver seus problemas.

Lembre-se, você também é a resposta e 
a solução para muitos problemas de pes-
soas com quem convive. Promover encon-
tros é criar a mais poderosa e produtiva 
rede social. Então, não desperdice nenhu-
ma oportunidade e nutra grandes expecta-
tivas por bons e impactantes encontros.

Ler um bom livro ou uma revista tam-
bém é um encontro que você promove 
sempre que quiser. Nós, da Vida Leve, 
adoramos quando você nos escolhe. Boa 
leitura, e fique atento aos encontros. Eles 
certamente ajudarão a mudar sua história.

 

N
Encontros que transformam

carta

FABIO HERTEL, 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 

E NOVOS NEGÓCIOS
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PARA ANUNCIAR

Desde sua criação, o cinema serviu para nos transpor-
tar para outra realidade ou até mesmo como um espe-
lho do que vivemos. Seja nas comédias de Charles Chaplin, nas 
ficções de Stanley Kubrick, seja nas aventuras de Steven Spielberg, 
a sétima arte nos instiga ao apresentar personagens fortes e marcan-
tes, seja em uma galáxia muito distante, nas ruas de Nova York, na 
Terra Média, seja no topo do Everest. 

No Studio Universal, essas grandes histórias são contadas em 
uma variedade de produções nos mais diversos gêneros: dramas, 
comédias, romances, suspenses e até mesmo em ações e aventu-
ras. Algumas delas têm o mesmo fio condutor ao nos retratar 
encontros que podem mudar a vida ou a trajetória dos persona-
gens, dando novas perspectivas e esperança para se alcançar um 
objetivo. Para servir como inspiração aos leitores, selecionamos 
uma lista de longas-metragens que estão no ar atualmente no 
canal Universal. Cada filme escolhido traz um tipo de encontro, 
todos com profunda influência na vida dos protagonistas. 

EM BUSCA DA TERRA DO NUNCA (Finding Neverland)
A história do escritor J.M. Barrie (Johnny Depp), que conhece 
casualmente os Davies, família formada por Sylvia (Kate Winslet) e 
seus quatro filhos. A amizade entre o autor e os Davies acaba ser-
vindo de base para a criação de uma das histórias mais famosas 
de todos os tempos: Peter Pan. 

OS ENCONTROS 
    DA SÉTIMA ARTE
POR MILTON XAVIER, gerente de Programação 
na NBCUniversal In ternational Networks



HORTIFRUTI  5

OS ENCONTROS 
    DA SÉTIMA ARTE

TÁ RINDO DO QUÊ? (Funny People)
George Simmons (Adam Sandler) é um comediante 
que sofre de uma doença terminal e se depara com 
Ira Wright (Seth Rogen), um colega de profissão que 
tem dificuldades para montar seu personagem. Os 
dois se tornam amigos, e acabam se ajudando, tanto 
profissionalmente, como na vida.

O TURISTA (The Tourist)
Festas, perseguições, ação e toda a bela arquitetura de 
Veneza. Em um filme que traz o encontro entre dois 
dos mais famosos atores da atualidade, Angelina Jolie 
e Johnny Depp, O Turista traz a história de Elise, que, 
fugindo da polícia, conhece e se envolve com o profes-
sor Frank e vivem a maior aventura de suas vidas. 

O SOLISTA (The Soloist)
Um ex-músico esquizofrênico vive como mendigo, 
tocando violino pelas ruas de Los Angeles. Um famo-
so colunista do conceituado Los Angeles Times procu-
rava uma história incomum. Quando esses dois perso-
nagens – interpretados, respectivamente, por Jaime 
Foxx e Robert Downey, Jr. – se encontram começa 
uma amizade que vai mudar a vida de ambos.

MEU MONSTRO DE ESTIMAÇÃO (The Water Horse)
O filme se passa na Escócia: Angus McMorrow (Alex 
Etel), um garoto solitário, encontra um estranho ovo. 
Depois de chocado esse ovo, o menino descobre que 
o animal é um filhote do monstro do Lago Ness e 
passa a esconder a criatura. Inicia-se aí uma relação 
de amizade e companheirismo. 

FORREST GUMP, O CONTADOR 
DE HISTÓRIAS (Forrest Gump)
O filme, vencedor de seis Oscar, marcou a carreira de 
Tom Hanks, que encantou o mundo no papel de Forrest 
Gump, um personagem que, apesar de suas limitações, 
vive os anos 1960 e 1970 da história americana, encon-
tra-se com astros da música, quatro presidentes e luta 
no Vietnã. Como pano de fundo está sua busca por seu 
amor de infância, Jenny (Robin Wright). 

Prontos para rever estes encontros do cinema? 
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sumário

8. Ímã de geladeira: aprenda a tirar o melhor 
proveito de cada corte de carne (de boi e de frango) e a usar 
suco de frutas como ingrediente. Ainda, veja como respeitar 
o prazo de validade de produtos como água, sal e açúcar

16. Trajetória: oferecemos ao leitor o ciclo 
do abacaxi, plantado no Tocantins com técnica e paixão 

24. Nossos valores: nossos kits de lanches 
saudáveis com personagens Nutri Ventures estão 
conquistando as crianças e seus pais 

26. Menu do chef: Guga Rocha conta como 
se encontrou como profi ssional da gastronomia, depois 
de outras ocupações (inclusive vocalista de rock!)
 
36. Escapada: um passeio pela Chapada 
Diamantina, imenso parque onde reina a paz

44. Casa gostosa: dicas para dar utilidade aos 
cantinhos mais escondidos e esquecidos de sua moradia 

48. Seja saudável: como os esportes em 
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dupla – mesmo que seja de adversários – pode aproximar 
e estreitar as relações de amizade e companheirismo

52. Menu das promotoras: representantes 
sagazes de nossa equipe explicam como desenvolvem 
tantas novidades

62. Comportamento: desvende a 
linguagem de nosso corpo, que passa mensagens 
sem pronunciar uma palavra sequer

66. Vinhos: combinações perfeitas para cada queijo

72. Nutrição: os pares perfeitos que potencializam 
o valor nutritivo do prato, além de render deliciosas receitas

82. Nossa gente: Nadja Winitskowski conta 
como, na maturidade, mantém a forma e a saúde. 
Os clientes de Higienópolis, São Paulo, dão seu depoimento 
sobre a mais nova unidade Hortifruti

88. Conheça mais: apresentamos a Salanova, 
qualidade de alface de pequenas e numerosas folhas, 
desenvolvida na Holanda

36
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48

72 82

88

Capa – Foto: Ricardo D´Angelo24
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Suco
InspIre-se para consumI-lo 
em receItas além do copo

suco a gente bebe, mas também pode 
usá-lo como ingrediente para enriquecer 
receitas com sabor e nutrientes. con-
forme explica a nutricionista anicelle 
de Barros oliveira, da clínica Vitale, 
em Vitória (es), o suco de fruta pode 
ser empregado em diversas receitas 
doces e salgadas, tais como: broas, 
bolos, pães, pavês, mousses, patês, 
gelatinas, geleias, carnes, molhos e 
como opção na substituição do leite 
em preparos para intolerantes a lac-
tose ou alérgicos à proteína do leite 
de vaca. para a revista Vida Leve, ela 
deu duas sugestões, uma doce e outra 
salgada. confira:

FRUTA IN NATURA 
SUCO DE FRUTAS
“O alimento natural (da forma como o 
encontramos na natureza) será sempre 
o melhor e mais saudável”, afirma Ani-
celle. “Quando se extrai o suco da fruta, 
há uma perda variável, principalmente 
de fibras e de algumas vitaminas mais 

voláteis, como a vitamina C.” 
Ela ressalta que ao comparar a in-

gestão de fruta com o suco natural, 
há grande diferença com relação ao 
índice glicêmico (que mede a ve-
locidade com que a glicose chega 

ao sangue): as fibras são res-
ponsáveis por prolongar a 
sensação de saciedade e 

diminuem a absorção do 
açúcar próprio da fruta, 
retardando sua chegada 
ao sangue. “Consideran-

do a reduzida quantidade 

para comer

INgREDIENTES
•  1 colher (sopa) de gelatina sem sabor (1 envelope)
•  1 1/2 copo (americano) de água
•  1 1/2 copo de suco de frutas integral à escolha (manga, abacaxi,  
 mexerica, morango, kiwi, amora, uva itália, uva roxa etc.)

MODO DE PREPARO
dissolva a gelatina na água, desligue o fogo e acrescente o suco integral; 
misture bem. coloque em potinhos individuais ou em um refratário maior  
e leve à geladeira para endurecer.

Dica: podem-se colocar pedacinhos da fruta para decorar a gelatina.

gELATINA DE FRUTAS
RENDIMENTO: 6 PORçõES    DIFICULDADE:    FáCIL    MéDIO    DIFíCIL

ímã de geladeira

INgREDIENTES
• 1/2 xícara (chá) de suco de maracujá
•  1 xícara (chá) de água
•  2 colheres (sopa) de mel
•  1/2 colher (sopa) de amido de milho

MODO DE PREPARO
leve todos os ingredientes ao fogo e mexa até engrossar.

MOLHO DE MARACUJá PARA CARNES E PEIXES
RENDIMENTO: 6 PORçõES    DIFICULDADE:    FáCIL    MéDIO    DIFíCIL

de fibras presentes nos sucos, seu índice glicêmico é bem superior, sem contar que 
na maioria das vezes em seu preparo é utilizado o açúcar de adição.” 

Outro processo que difere a ingestão da fruta à do suco está na mastigação, 
pois o contato do alimento com as papilas gustativas desencadeia a produção 
de enzimas que participam da digestão. 

A melhor forma de preservar os nutrientes do suco de frutas natural é consu-
mi-lo imediatamente após o preparo, pois isso evitará que algumas vitaminas 
se percam devido ao contato com o ar ou a luz. “Ao fazer o suco, é importante 
utilizar todas as partes comestíveis da fruta e não coar, pois assim haverá um 
melhor aproveitamento de seus componentes e fibras”, afirma. Vale lembrar 
a importância da higienização correta das frutas, pois, como são alimentos 
consumidos crus e na maioria das vezes com casca, sua higiene deve ser cui-
dadosa. (Veja o passo a passo no Facebook: nutricaoanicellebarros).
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ímã de geladeira

Vencido

NENHUM ALIMENTO DEVE SER CONSUMIDO FORA DO 
PRAZO DE VALIDADE, NEM ÁGUA NEM OUTROS QUE 
VOCÊ TALVEZ NÃO SAIBA QUE PODEM FICAR VENCIDOS

Sabia que a água tem prazo de validade? Será que aquela 
conserva de pimenta vai durar para sempre? E aquele 
sal que você colocou no saleiro sabe-se lá quando, ainda 
estará bom para consumo? É bom se certifi car, porque 
todo alimento – todo mesmo – tem prazo de validade. 
Isso porque a matéria orgânica é um ambiente propício 
à proliferação de bactérias, que são responsáveis por es-
tragar o alimento. Saiba como.

ÁGUA 

“A água em si não tem validade. Nor-
malmente, os reservatórios aquíferos, 
embaixo da terra, a protegem de 
qualquer contaminação por poluição. 
O problema se inicia com o armaze-

namento e a venda da água”, diz a nutricionista e professora da 
Escola de Cursos Técnicos do Grupo Marista (Tecpuc) Andressa 
Volpe. “No caso da água sem gás, a partir de um ano, pode-
mos ter desenvolvimento de microrganismos provenientes da 
própria água. Eles não são necessariamente nocivos à saúde, 
mas deterioram as características do produto.” Os paladares 
mais aguçados, inclusive, podem sentir diferença de sabor.

O prazo de validade depende da embalagem. O vidro 
proporciona prazo maior que o plástico por isolar durante 
mais tempo o líquido do contato com o ambiente. A vali-
dade da água sem gás em garrafas de vidro é de 24 me-
ses, enquanto nas garrafas de plástico a validade diminui 
para 12 meses. Altas temperaturas também prejudicam o 
prazo, por favorecer a multiplicação de bactérias. Portanto, 
atenção para o armazenamento correto.

SAL, AÇÚCAR E TEMPEROS DESIDRATADOS

“Normalmente, as bactérias se desenvolvem em ambientes 
úmidos e quentes, e precisam de nutrientes para se multipli-
car”, diz Andressa. Assim, alimentos frescos e nutritivos – car-
ne, ovos, queijos, por exemplo – são considerados de alto risco 
para a contaminação. Mas temperos desidratados, sal e açúcar, 
apesar de não serem alimentos ricos nos nutrientes requisita-
dos pelas bactérias, também estão sujeitos à contaminação. 

“Em contato com umidade e calor, esses produtos po-
dem sofrer ataques de bolor”, diz a nutricionista do Insti-
tuto de Defesa do Consumidor (Idec) Ana Paula Bortoletto. 
“Um diferencial é o tipo de embalagem. Produtos vendidos 
a granel, constantemente manipulados e expostos à umi-
dade estão mais suscetíveis. Produtos 
industrializados geralmente vêm em 
embalagem hermeticamente fecha-
da, que protege contra a umidade”, 
diz. “Quando a embalagem for aberta, 
o ideal é usar o sal e o açúcar em 30 
dias, e os temperos desidratados no 
máximo em 90 dias”, afi rma Andressa.

CONGELADOS

O processo de congelamento diminui a atividade bacteriana e por isso os alimentos congelados 
apresentam prazo de validade maior que os alimentos in natura. Mas, Andressa adverte: na maioria 
das vezes, alimentos crus apresentam validade maior que os cozidos quando congelados. “Isso 
porque os cozidos já passaram por manipulação, o que aumenta o risco de contaminação. 

não vale!
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EXISTE MARGEM DE SEGURANÇA?
“Não existe essa margem. É importante destacar que as bactérias se repro-
duzem de maneira exponencial, e um alimento inócuo pode, em questão de 
minutos, passar a ser um alimento estragado. A recomendação é não consumir 
alimentos fora do prazo de validade”, diz Andressa.

“No entanto, não existe uma precisão, por exemplo, de que à meia-noite 
do dia do vencimento o produto se estragará. Há, portanto, a possibilidade 
de um alimento estar em condições de consumo no dia seguinte à validade”, 
diz Ana Paula. “Mas, cuidado, pois alguns alimentos vencidos não apresen-
tam mudança de sabor e cheiro, mas podem causar intoxicação alimentar.” 
Portanto, o melhor é não arriscar.

Segundo a RDC 259 da Anvisa, de 2002, que estabelece as normas 
de rotulagem-geral de alimentos, alguns produtos que não 
precisam declarar a indicação do prazo de validade são:

•  FRUTAS E HORTALIÇAS FRESCAS, incluídas as batatas não 
 descascadas, cortadas ou tratadas de forma análoga.

•  VINHOS, vinhos licorosos, vinhos espumantes, vinhos 
 aromatizados, vinhos de frutas e vinhos espumantes de frutas.

•  BEBIDAS ALCOÓLICAS que contenham 10% (v/v) ou mais de álcool.

•  VINAGRE.

•  Produtos de PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA que, pela natureza do 
 conteúdo, sejam em geral consumidos dentro das 24 horas 
 seguintes à fabricação.

A NUTRICIONISTA DO IDEC APONTA OUTROS 
PRODUTOS QUE MERECEM ATENÇÃO:

REFRIGERANTES: têm alto teor de açúcar, um conservante na-
tural. Porém, a manipulação em temperaturas altas pode fazê-
-los estragar mais rápido. Os produtos podem sofrer alterações 
químicas e criar resíduos no fundo. 

PÓ DE CAFÉ: é perecível, mas o primeiro prejuízo é a perda de 
sabor e aroma, pois são voláteis. 

PIMENTAS: alguns molhos chegam a ter dois anos de validade. 
Depois de aberto, o produto deve ser mantido em geladeira e con-
sumido em dois ou três meses. Quanto às pimentas em conserva, 
não há um parâmetro, devido ao número de variáveis, como o tipo 
da pimenta, o tipo da conserva, se está picada ou não . De qualquer 
forma, a conserva deve ser guardada em geladeira.
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ímã de geladeira

de sabores
O mapa

e texturas
No uNiverso das carNes, cada 
corte tem sua característica  
e iNdicação de uso

se não fossem as etiquetas na embalagem, dificilmente a maioria dos con-
sumidores saberia que tipo de carne está comprando. Pois, as carnes não são 
todas iguais. carne é um termo genérico para designar os diversos tipos de 
textura e sabor que se podem ter no prato. além disso, cada tipo pode ser mais 
bem aproveitado em determinada forma de preparo, conforme explica renato 
Galindo, gerente de linhas especiais da marfrig. “são muitas as peculiaridades. 
de nossa linha angus, por exemplo, o acém short ribs é um corte diferenciado, 
com osso, retirado da parte mais nobre do acém”, afirma. “carnes de raças 
especiais (angus, britânicos, wagyu) têm diversas opções de corte diferentes do 
tradicional.” a seguir, ele explica as características dos cortes mais conhecidos.

1. Miolo de AcéM – Tem a pouca gordura como 
principal característica. Excelente para ser cortado em 
cubos, dando origem a aparas para usar em cozidos, a 
tradicional carne de panela, o picadinho ou o refogado. 
Também é bastante utilizado para se fazer carne moída. 

2. Peito – É um corte excelente pelo sabor caraterístico, 
mas, por ter fibras grossas e compridas, necessita de 

cozimento mais lento. Indicado para cozidos, caldos e 
para assar no espeto. 

3. contrAfilé – Por ser uma peça com dimensões 
grandes, podem-se extrair diversas espessuras de 
bife. Ideal para grelha, chapa ou frigideira. O contrafilé 
ganhou bastante popularidade também pela presença 
da cobertura de gordura uniforme da peça, que lhe dá 
um sabor característico.

4. filé-Mignon – Macia e suculenta, pode ser 
encontrada em forma de bifes, escalopes, medalhões 
e tiras. Ideal para grelha, chapa ou frigideira. Bom para 
ser feito à parmegiana, para estrogonofe ou rosbife.

5. lAgArto – De coloração peculiar, geralmente mais 
rósea. Seu formato cilíndrico favorece o uso em bifes e 
escalopes. Desfiado, pode ser preparado como recheio. 
Dá origem a pratos conhecidos como lagarto ao molho 
madeira e lagarto recheado. Também é vendido como 
carpaccio (em finas fatias de 1 milímetro, para ser 
servido cru com molho).

1
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Cortes mais conhecidos
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ímã de geladeira

Carnes de frango

1. AsA – Quase sem carne, é 
usada em sopas, caldos, petiscos, 
assada ou frita.

2. CoxinhA dA AsA – Frita, 
assada, em churrascos e receitas 
específicas como “à passarinho”, 
pode ser aproveitada igualmente 
como a sobrecoxa, em tamanho 
bem reduzido.

3. Filé de Peito – Carne macia, 
usada nos mais diversos pratos  
da culinária a depender do 
“corte”, que vai desde a 
metade inteira, ou fatiada 
em “filezinhos”, até desfiada.

4. Filezinho sAshimi – É uma 
“ponta” do peito que muitas 
vezes o acompanha ou é retirado 
e vendido como “sashimi”.  
Pode ser usado igualmente 
como o filé de peito, porém 
de tamanho bem menor.

* Com informações da SL Casa de Carnes

6. PAtinho – Utilizado como bifes finos, indicados 
para frigideira. Devido ao baixo teor de gordura 
também é bastante usado para fazer carne moída.

7. Coxão duro – Pode ser encontrado como bifes, em 
cubos, e bifes finos, que dão origem aos bifes à rolê. Com 
sua cobertura de gordura, tem sabor característico. 

8. Coxão mole – De tamanho grande, com coloração 
vermelha acentuada. Pode ser encontrado em cubos, 
iscas ou bifes finos. Indicado para carne de panela, 
molhos e bifes à milanesa.

9. PiCAnhA – Com formato triangular, tem  
como principais características o sabor e a maciez.  
O sabor está ligado diretamente à cobertura uniforme 
de gordura e marmoreio (a gordura entremeada,  
que mescla sua cor branca à vermelha da carne). 

Pode ser encontrada em bifes ou inteira, para  
ser recheada. Indicada para grelha, espeto,  
frigideira ou forno.

10. mAminhA – Tem formato triangular mais acentuado 
e, como caraterística, a maciez e uma porção média de 
gordura. Pode ser encontrada inteira, em bifes e steaks. 
Indicada para grelha, frigideira ou forno.

11. CuPim – Tem sabor bastante acentuado devido  
ao alto teor de gordura entremeada. Pode ser 
encontrado inteiro, recheado, em bifes e desfiado. 
Requer cozimento longo para ficar bem macio.

12. músCulo – Bem disforme, composto de  
várias “bananinhas”. Por causa dessa estrutura, 
geralmente é encontrado em cubos para caldos, 
ensopados ou para carne moída.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. sobreCoxA – Perfeito para 
ensopados, assados e grelhados. 
Desossada e sem pele, é ótima 
para ser recheada, enrolada, 
grelhada como “bife”. É uma das 
partes mais saborosas.

6. CoxA – Pode ser assada, 
empanada ou frita. Muito 
apreciada em churrascos.

7. PesCoço – Pouca carne, usado 
para caldos e ensopados. Há 
quem o aprecie quando assado.

8. Pés – Não tem carne. Na culinária 
são empregados em caldos e sopas.

9. CorAção – Popularmente 
assado na churrasqueira, 
enfileirado como espetinho.

10. moelA – De carne muito 
dura, precisa ser bem cozida 
antes de ser usada em galinhada, 
farofa ou molho.

Apesar de ser um animal bem menor que o boi, a ave também permite 
uma extensa lista de cortes. Veja os usos mais indicados*:
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Por Guilherme Costa   FoToS riCardo d’anGelo  

ense naquele abacaxi docinho, suculento, já cortado, em seu 
prato. Agora imagine de onde ele pode ter vindo, quanto 
tempo demorou para o pé dar o fruto, quantas pessoas esti-
veram envolvidas nesse processo e como ele chegou à sua 

mesa. Pensou? Pois saiba que esse caminho é longo e são muitas as 
histórias de vida, de relação com a natureza e de profissionalismo 
para que essa deliciosa fruta tropical seja apresentada ao consumi-
dor fresquinha e impecável.

P

Segura esse

Conheça o Caminho PerCorrido Pela 
FruTa, do Pé à meSa, e Como um doS 
maioreS ProduToreS do PaíS vem 
mudando a vida de muiTaS PeSSoaS

abacaxi

1.
Alguns meses após o plantio e 
irrigação controlada, o fruto do 
abacaxi começa a aparecer na 
planta e o desenvolvimento dura 
um ano e meio até o momento 
da colheita
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A história de boa parte do aba-
caxi encontrado nas gôndolas da 
Hortifruti começa no estado de 
Tocantins, mais precisamente em 
Porto Nacional. Foi lá que, em 
1998, desembarcou o recém-for-
mado agrônomo Marcelo Galati, 
para mudar a própria vida e a de 
muitas pessoas da região.

“Formei-me em Lavras (MG), 
onde morei, durante um ano, em 
um barraco com goteira, tendo 
como companheiro apenas meu 
cachorro”, diz. “Mas eu já tinha o 
sonho de empreender e ajudar o 
próximo”, diz ele, que hoje é 
sócio da Vita Fruta, empresa com 
quase 200 hectares plantados, 
instalada no Projeto de Irrigação 
São João, em Porto Nacional, e 
que produz alguns dos melhores 
abacaxis do Brasil. 

Marcelo lembra que, naquela 
época, poucos produtores tinham 
conhecimento técnico para traba-
lhar com a fruta. “Descobri que o 
solo e o clima eram favoráveis, mas 
que, para uma produção rentável e 
contínua, seriam necessários inves-
timento e muito trabalho.” 

2.
Depois de separadas e plantadas, as mudas 
começam a ser irrigadas pelo processo chamado 
gotejo (no detalhe), no qual são utilizadas 
mangueiras de 160 metros que despejam  
6 litros de água por metro quadrado em um dia

Prático, rápido 
e delicioso!

Precisa mais?

FRANGO PRONTO !

LANÇAMENTO HORT IFRUT I

Chegou

www.wessel.com.br
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Todo esse esforço começa um ano e meio antes de o abacaxi ser 
colhido e seguir nos caminhões rumo às centrais de distribuição da 
Hortifruti, que abastecem as lojas do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espírito Santo. O início de tudo é a preparação do solo, no qual se 
faz uma análise para indicar se há necessidade de correção com 
calcário ou outras adubações. Antes do plantio, é feita a “gradagem”, 
para nivelamento do solo argiloarenoso do terreno.

“Aqui se inicia o plantio de junho a julho, finalizado em fins de outu-
bro. A colheita começa somente em dezembro do ano seguinte e 
segue até março. Essa fruta que colhemos vai gerar mudas para ser 
plantadas novamente em junho e julho. É assim o ciclo do abacaxi”, 
afirma Marcelo, ao lado de Leandro Simões, seu sócio e um dos res-
ponsáveis pelo trabalho dos colaboradores na lavoura. Durante todo 
esse período, os 6 milhões de pés de abacaxi do tipo pérola da Vita 
Fruta contam com um sofisticado e controlado sistema de irrigação. 

a Colheita
Marcelo explica que, após um ano do plantio, é realizado um proces-
so chamado indução, com o objetivo de se conseguir uma colheita 
uniforme, escalonada e otimizada. “Isso é necessário para uma pro-
dução de qualidade, sempre com muito respeito à terra. Acredito 
que se recebe da natureza o que se dá a ela.”

trajetória

3.
(À dir., abaixo) Trabalhadores 
da lavoura separam e recolhem 
as mudas que serão plantadas 
com a ajuda de uma máquina 
desenvolvida para a cultura do 
abacaxi; no detalhe, Leandro Simões 
mostra o solo argiloarenoso
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trajetória

Até a retirada dos frutos dos pés, passam-se cinco meses. Faltando 60 
dias, os abacaxis são cobertos com jornal, um a um, para proteção do 
sol forte da região. É um trabalho artesanal, em que chega-se a cobrir 
mais de 5 mil pés em um dia.

O processo de colheita também é realizado manualmente, com 
muito carinho e dedicação. No caminhão, um arrumador fica res-
ponsável por colocá-los na caixa antes do embarque.“Nesse ritmo de 
plantio e colheita, esperamos ter, em média, 40 caminhões por mês 
durante oito meses do ano

“Nesse ritmo de plantio e colheita, esperamos ter, em média, 40 cami-
nhões por mês durante oito meses do ano, a partir de 2017”, afirma 
Leandro. Hoje, a produção gira em torno de 30 caminhões por mês, 
sendo que 12 vão para a Hortifruti, cliente da Vita Fruta há dez anos.

Quando se trata da estrutura necessária para produzir um abacaxi 
suculento e saboroso, a empresa está bem à frente de outros produtores. 
“Foram quatro anos para montar a engrenagem, mas ainda há muita 
coisa para melhorar. Estamos bem instalados, o que já ajuda bastante.”

4.
À esquerda, vê-se como o abacaxi 
é protegido com jornal, ainda no pé, 
dois meses antes de ser colhido 

5.
Marcelo Galati e Leandro Simões 
com os frutos já prontos para 
o consumo; ao lado, a maneira 
como são colhidos, levados e 
organizados no caminhão  

CONHEÇA MAIS
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Aliás, para Marcelo e Leandro, o material humano é parte primor-
dial nesse processo. Em uma região onde os níveis de escolaridade 
e econômico são baixos, a função social da lavoura é motivo de 
orgulho para os dois. Atualmente, são 28 funcionários registrados 
trabalhando em todas as etapas da produção de abacaxi. A média 
salarial é de 2 mil reais, sendo que o local tem alojamento e serve 
três refeições por dia aos colaboradores. 

“Esse pessoal precisa ser treinado, qualificado. Cuidamos de cada um 
deles, que exercem funções de extrema importância para se ter lá na 
frente um fruto e uma entrega perfeitos. Dá uma grande satisfação ajudar 
essas pessoas, vê-las trabalhando sempre sorridentes”, afirma Marcelo.

Como bom empreendedor, Marcelo traça o futuro do abacaxi da 
Vita Fruta. Além de começar a investir no tipo imperial, um cruza-
mento de espécies desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e que resulta em uma fruta ainda mais doce 
e saborosa, o empresário tem um projeto para comercializar o aba-
caxi processado, pronto para o consumo, sem casca. Já está tudo 
encaminhado para o negócio decolar, para que nada segure esse 
abacaxi – no mais próspero sentido do termo.

6.
Parte da plantação sendo 
irrigada da maneira 
tradicional; abaixo, à 
esquerda, muda da planta; 
e, à direita, Ely de Souza 
Batista, comprador da 
Hortifruti, entre Leandro 
Simões e Marcelo Galati

Dias quentes?
Pratos frios!

CANAPÉ, ENTRADA
OU PRATO PRINCIPAL.

EXPERIMENTE!

www.wessel.com.br

4
se

rve bem

P

E S S O A
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Prático, rápido 
e delicioso!

Precisa mais?
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Da lavoura 
para o tatame
É também por meio do abacaxi 
que cerca de 35 crianças e 
adolescentes carentes de Palmas 
(TO) têm a oportunidade de 
mudar de vida. Foi lá que Marcelo 
Galati resolveu levantar o Palmas 
Judô Clube, projeto social voltado 
para a arte marcial, em uma 
parceria com o professor Celso 
Galdino de Araújo. “Você não 
imagina a felicidade quando vejo 
essa meninada treinando firme. 
Não queremos transformá-los 
em campeões olímpicos, mas 
em bons cidadãos”, afirma 
o professor. Sendo assim, 
o projeto já começa a dar 
resultados em pódio, com uma 
medalha de bronze no torneio 
estadual e uma convocação para 
a seleção regional que disputará 
o campeonato em São Paulo. 
Sobre a relação abacaxi-judô, 
Marcelo se diverte. “Espero que 
renda bons frutos, assim como 
os que tenho na lavoura.”

INGREDIENTES
•  1 abacaxi pequeno •  120 ml de leite desnatado – 1/2 xícara (chá)
•  300 g de biscoito diet de abacaxi •  200 g de nata Lacfree
•  4 colheres (sopa) de adoçante •  500 ml de água
 
MODO DE PREPARO
1. Corte o abacaxi em cubos, acrescente o adoçante e leve para cozinhar em água 
por 10 minutos. 2. Aguarde esfriar e acrescente a nata. Misture e reserve. 
3. Triture os biscoitos com o garfo e junte o leite até formar uma mistura. 
4. Aguarde ficar firme. 5. Monte a torta com a mistura e acrescente o creme de 
abacaxi. Leve à geladeira. 6. Decore o abacaxi com geleia, e sirva.

TORTA DE ABACAXI DIET
RENDIMENTO: 6 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

ABACAXI
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nossos valores

Nutri Ventures é a primeira marca de entretenimento in-
fantil no mundo a promover exclusivamente hábitos ali-
mentares saudáveis. A startup luso-brasileira tem uma sé-
rie de desenhos e clipes musicais em que os personagens 

vivem aventuras em defesa dos bons hábitos alimentares, e já está 
presente em 30 países. 

Aqui no Brasil, a série está em exibição no Netfl ix, Play Kids, Net/
NOW e YouTube, e agora tem um produto exclusivo: a partir da 
parceria que a marca fi rmou com a Hortifruti, foi criado o Lanche do 
Nutri-Herói, composto apenas por produtos saudáveis,  sendo opção 
muito prática para levar para a escola, para o piquenique no par-
que, para aquela fome na hora da praia ou a caminho do clube. Ao 
consumidor mirim é informado o “Nutri-Poder” que cada alimento 
fornece para enfrentar as tarefas do dia a dia.

O Lanche Nutri-Herói está disponível em três opções: suco natural 
de tangerina 300 mililitros, sanduíche integral com creme de ricota 
light e cenoura ralada, e um pote de uvas; suco natural de laranja 

PARCERIA ENTRE 
HORTIFRUTI E NUTRI 

VENTURES TRAZ 
COMBINADOS NUTRITIVOS 

E DIVERTIDOS PARA O 
LANCHE DAS CRIANÇAS

É fast, mas

POR ANA PAULA KUNTZ

super-
saudável

A

Vilões e heróis: Nose, 
G-Squads e Alex Grand, 

os vilões que querem 
destruir os alimentos. 

Neus, o líder e mentor 
dos Nutri Mestres
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300 mililitros, sanduíche integral com creme de ricota 
light e cenoura ralada, e um pote de manga picada; e 
suco natural de laranja 300 mililitros, cookies de soja 
com chocolate e laranja e um pote de manga picada.

DIVERTINDO É MAIS GOSTOSO
Uma pesquisa da Yale University’s Rudd Center for 
Food Policy and Obesity (Connecticut, Estados Uni-
dos), publicada em 2010 pela Health Magazine, apon-
tou que para mais de 55% das crianças o mesmo ali-
mento quando recomendado por um personagem é 
considerado mais gostoso. E essa é a proposta, já que 
os conteúdos da Nutri Ventures passam uma mensa-
gem positiva e divertida sobre a temática da alimen-
tação saudável, o que contribui para que as crianças 
associem bons sentimentos à comida saudável. 

Segundo Fabio Hertel, diretor de Comunicação e 
Novos Negócios, da Hortifruti, a parceria com o pro-
jeto Nutri Ventures prevê uma série de atividades 
lúdicas e educacionais que incentivarão as crianças 
a se alimentar de uma forma adequada e divertida. 
“Mais do que um produto, abraçamos a causa contra 
a obesidade infantil”, afi rma.

O projeto também contou com a parceria do Insti-
tuto Movere, que desde 2004 previne e trata a obesi-
dade em crianças e adolescentes, atuando com base 
nas áreas de nutrição, psicologia, educação física e 
fi sioterapia, na busca de mudança comportamental. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a 
obesidade infantil é a pandemia do século XXI.

CONHEÇA MAIS: nutri-ventures.com

Gugas: são os simpáticos seres 
bioeletrônicos criados por Neus, 
que possibilitam que eles se 
comuniquem com os Nutri 
Mestres e com os heróis.

Lena, Teo, Nina e Ben: os 
heróis da história, que têm a 
missão de devolver ao mundo 
a diversidade alimentar que o 
Alex Grand, o mais terrível dos 
vilões, fez desaparecer

300 mililitros, sanduíche integral com creme de ricota 

O Lanche do Nutri-Herói 
é composto de sucos, 
sanduíches naturais e 
frutas picadas, e virá em 
lancheiras em embalagem 
especial e divertida.

1. Suco natural de tangerina 
300 ml, sanduíche integral com 
creme de ricota light e cenoura 
ralada e um pote de uvas.

2. Suco natural de laranja 
300 ml, cookies de soja com 
chocolate e laranja e um pote 
de manga picada.

3. Suco natural de laranja 300 ml, 
sanduíche integral com creme de 
ricota light e cenoura ralada, e um 
pote de manga picada.
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menu do chef

Cozinheiro,
GUGA ROCHA É UM 
MULTIPROFISSIONAL, QUE 
ENCONTROU NA GASTRONOMIA 
O AMBIENTE PARA APLICAR 
TODOS OS SEUS INTERESSES 

só para começar... 
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POr ana paula KuntZ

presentador de televisão, escri-
tor, pesquisador, músico, pu-
blicitário. Aos 39 anos, Guga 
Rocha tem um currículo e uma 

vivência que muita gente com o dobro de 
sua idade não tem. No fi m das contas, é 
conhecido pela atividade a que mais se 
dedica no momento: chef de cozinha. 

Sua história de múltiplos interesses co-
meça, por coincidência, em meio às pa-
nelas. Junto à avó, confeiteira profi ssional 
especializada em bolos de casamento, aos 
8 anos o menino arretado já prestava aju-
da em troca de um dinheirinho. “Fui edu-
cado assim: se queria comprar um doce, 
tinha de ganhar meu próprio trocado. 
Podia ser lavando carro ou fazendo qual-
quer outra atividade leve, como faxinar 
ou cuidar do estoque da clínica pediátrica 
do meu pai, mas eu sempre preferia que 
fosse alguma coisa relacionada à cozi-
nha”, diz o alagoano.

Além disso, também faz parte de sua 
tradição familiar reuniões em torno da 
mesa, de longas refeições e menus fartos. 
“A cozinha de minha mãe era praticamen-
te a sala de estar. Quando tinha visita, ela 
preparava uma porção de receitas, peixe 
para quem não comesse carne, massa no 
caso de alguém não gostar de peixe, e as-
sim por diante”, afi rma. Atualmente, Guga 
cozinha todo dia, seja por causa de seu 
trabalho, seja em ambiente particular. 

“A cozinha de minha mãe era 
praticamente a sala de estar. Quando 
tinha visita, ela preparava uma porção de 
receitas, peixe para quem não comesse 
carne, massa no caso de alguém não 
gostar de peixe, e assim por diante”
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ingredientes da Costelinha 
• 1 kg de costelinha suína fresca
• 10 g de páprica picante
• 10 g de alho em pó
• 5 g de pimenta-do-reino moída na hora 
• 5 g de sal defumado
• 100 ml de vinho branco
• 20 ml de óleo de milho
• 20 ml de shoyu
• 1 cebola (picada bem pequeno)
 
ingredientes do Chutney de goiabada 
• 100 g de goiabada
• 25 g de manteiga de garrafa
• 50 ml de molho inglês
• 50 ml de água
• 20 ml de vinagre de maçã
• 20 ml de mostarda
• 1/2 cebola picada em pedaços bem pequenos

modo de preparo da Costelinha
1. Misture todos os ingredientes, esfregue  
na costelinha e deixe marinar na geladeira 
por pelo menos 4 horas. 2. Asse ao  
forno a 160 ºC por 3 horas, regando com  
a marinada e virando algumas vezes,  
para que fique assada por igual.

modo de preparo do 
Chutney de goiabada
1. Aqueça a manteiga de garrafa ao fogo  
alto e doure a cebola. 2. Abaixe o fogo e 
adicione a goiabada cortada em cubos,  
a mostarda, o molho inglês, o vinagre  
e a água. 3. Mexa sempre até formar um 
creme. 4. Sirva sobre a costelinha assada.

Costelinha Com 
Chutney de goiabada
rendimento: 4 porções

difiCuldade:    fáCil    médio    difíCil
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menu do chef

“A diferença é que, como profissional, uso mais téc-
nicas para fazer ‘comidinha’, e em família ou entre 
amigos gosto de fazer ‘comidão’, receitas de uma pa-
nela só. Sou do povo!”, diz, divertindo-se. 

Caindo na estrada
Em sua formação profissional, Guga Rocha aventu-
rou-se nas faculdades de administração, de direito, 
de turismo e de publicidade, que, afinal, foi a úni-
ca que concluiu. Mas sua grande aventura foi como 
vocalista de banda de rock. Depois de ter estudado 
canto clássico durante três anos em Maceió, Alagoas, 
com ideia de se tornar cantor de ópera, resolveu se-
guir a balada roqueira com a banda Arcanjo – boa o 
suficiente para abrir com prestígio os shows de Titãs, 
Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Jota Quest, entre 
outros famosos da música brasileira. 

A banda tentou fazer a carreira decolar de uma vez 
por todas numa viagem de Alagoas a São Paulo – de 
carro, quase sem nenhum tostão no bolso. Os dez 
anos de sucesso minguaram aos poucos. Mas, es-
tando na capital paulista, Guga não quis voltar para 
casa. “Foi quando uma amiga me falou para arrumar 

ingredientes do bolo
• 250 g de manteiga
• 1 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara
• 1 xícara (chá) de fubá
• 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de sementes de coentro
• 1 colher (chá) de fermento em pó químico
• 4 claras batidas em neve
• 4 gemas de ovo caipira
• Manteiga e farinha de milho para untar

ingredientes do Caramelo à flor de sal
• 200 g de açúcar demerara
• 300 ml de creme de leite fresco morno
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de água
• 1 colher (chá) de flor de sal

ingredientes da geleia de pitanga
• 500 g de pitanga
• 1 xícara (chá) de açúcar mascavo claro
• 2 colheres (sopa) de água
• 2 limões

bolo de fubá Com Coentro, Caramelo 
à flor de sal e geleia de pitanga
rendimento: 8 porções

difiCuldade:    fáCil    médio    difíCil

modo de preparo do bolo
1. Preaqueça o forno a 180 °C. 2. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar e as gemas 
até formar um creme esbranquiçado. 3. Junte o fubá, o fermento, a farinha de trigo e as 
sementes de coentro. 4. Transfira para um bowl e, com uma espátula, junte delicadamente 
as claras batidas em neve. 5. Unte uma forma de furo no meio com manteiga e polvilhe 
farinha de milho. 6. Coloque a massa do bolo e asse por cerca de 45 minutos.

modo de preparo do Caramelo à flor de sal
1. Coloque o açúcar com a água e a manteiga em uma panela de fundo grosso. 2. Leve 
ao fogo, deixe ficar uniforme e, quando estiver quase dourado, adicione o creme de 
leite morno. 3. Cozinhe por mais 20 minutos ao fogo baixo e junte a flor de sal.

modo de preparo da geleia de pitanga
1. Higienize as pitangas. 2. Coloque-as em uma panela, cubra com água e leve para 
ferver por 30 minutos, ao fogo baixo. 3. Coe o líquido em uma peneira grande, 
amassando as frutinhas para que o suco fique bem encorpado, mas sem amassar os 
caroços que são amargos. 4. Volte a pasta de pitanga à panela, adicione o açúcar e  
o suco dos limões. 5. Mexa ao fogo médio até ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar 
por aproximadamente 1 hora. 6. Sirva o bolo com o caramelo e a geleia de pitanga.

dicas de chef: se preferir, aromatize o caramelo com a casca de laranja. Para a geleia de 
pitanga, use polpa congelada, na falta das frutas. A geleia estará pronta quando já estiver  
bem reduzida e começar a grudar nas bordas da panela.
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ingredientes do nhoque
• 3 batatas-doces
• 1 ovo caipira
• 1 colher (sopa) de queijo 
 parmesão ralado
• Farinha de trigo integral
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

ingredientes do molho de aCerola
• 100 g de acerola (bem madura)
• 1 copo de água
• 1/2 cebola
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de sal
• 2 colheres (sopa) de azeite de  
 oliva extravirgem
• 1 colher (chá) de orégano desidratado
• 1 colher (chá) de manjericão desidratado
• 1 folha de louro
• Pimenta-do-reino a gosto

ingredientes da montagem
• Folhas de manjericão fresco para decorar
• Queijo parmesão, um pedaço em lascas

modo de preparo do nhoque 
1. Cozinhe as batatas com casca; quando

nhoque ao molho de aCerola
rendimento: 4 porções

difiCuldade:    fáCil    médio    difíCil

macias, passe pelo espremedor de batatas. 
2. Espere esfriar e acrescente o ovo batido e  
o queijo ralado. 3. Tempere com sal e 
pimenta-do-reino a gosto. 4. Vá acrescentando 
farinha até dar o ponto que não gruda nas 
mãos. 5. Enrole tiras e corte em pedaços de 
mais ou menos 1 cm. 6. Cozinhe em água 
fervente com um pouco de sal.

modo de preparo do molho de aCerola
1. Numa panela com água fervente, cozinhe 
as acerolas por 3 minutos. 2. Escorra-as e 
bata no liquidificador. 3. Coe e volte o suco 
para o liquidificador, juntando a cebola, 
o açúcar, sal e bata até ficar uniforme. 
4. Leve essa mistura ao fogo numa panela; 
tempere com orégano, manjericão, louro, 
pimenta-do-reino e deixe ferver por 
10 minutos. 5. Desligue o fogo, retire 
a folha de louro; adicione o azeite de oliva.

montagem
1. Na hora de servir, grelhe levemente 
os nhoques em um frigideira antiaderente.  
2. Adicione o molho de acerola, decore  
com as folhas de manjericão frescas e  
as lascas de parmesão.
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modo de preparo
1. Aqueça uma panela com o óleo de coco, tempere a carne 
com sal e pimenta; doure-a. 2. Junte a cebola e o alho, refogue 
mais um pouco, adicione o tomate e refogue até que ele 
comece a se desfazer. 3. Junte a cenoura, a batata-doce,  
a abóbora, o quiabo e a mandioca, cubra com água e deixe 
cozinhar lentamente por 40 minutos ou até que a carne fique 
macia. 4. Coe o caldo, misture a pasta de amendoim e volte  
ao fogo para engrossar um pouco. 5. Sirva o mafê com arroz  
e o molho por cima; decore com ervas frescas.

mafê de griô 
rendimento: 4 porções

difiCuldade:    fáCil    médio    difíCil

ingredientes 
•  1 kg de filé de cordeiro
•  100 g de mandioca em pedaços
•  100 g de batata-doce em pedaços
•  100 g de abóbora em pedaços
•  100 g de quiabo cortado ao meio
•  100 g de cenoura picada
•  50 ml de óleo de coco

•  4 colheres (sopa) de pasta 
  ou manteiga de amendoim
•  5 dentes de alho amassados
•  4 tomates picados
•  2 cebolas picadas
•  Arroz branco para acompanhar
•  Ervas frescas para decorar
•  Sal e pimenta a gosto

emprego em algum restaurante, uma vez que eu co-
zinhava bem. Resolvi tentar e deu certo.” 

O aspirante, então, encontrou em sua veia de cozi-
nheiro a motivação para se profissionalizar como chef: 
entrou para o curso superior de gastronomia – que tam-
bém concluiu – e começou a buscar conhecimento nas 
viagens que fez ao redor do mundo. Pelos mais de 30 
países por onde andou, Guga pesquisou e aprendeu o 
máximo que pôde sobre gastronomia. “Mais que chef, 
resolvi ser um aprendiz”, afirma. “Se viajo à Grécia, não 
vou às baladas de Mikonos, mas conheço produtores lo-
cais de azeite, por exemplo. Adoro surfar, mas em Bali 
não peguei uma onda sequer, preferi visitar lugares ru-
rais, para ver como são tratados os ingredientes ali.”

meu brasil amado
Apesar dessa coletânea de referências globalizadas, 
Guga Rocha é também um entusiasta da gastronomia 
nacional. Hoje em dia, muitas de suas viagens interna-
cionais têm cunho propagador da cozinha brasileira. 
“Em breve, vou ao Japão dar aulas sobre o preparo de 
receitas como farofa, moqueca e arroz de coco”, diz.

quiabo
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São 35 anos fazendo queijos
com um carinho especial.

Conheça nossa linha completa.
Você vai amar.

Quem é 
 apaixonado
por queijo,
 ama Tirolez.

Anuncios Ricota_205x275.indd   1 10/13/15   15:05
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Doce De queijo em calDa
renDimento: 15 uniDaDes

DificulDaDe:    fácil    méDio    Difícil

ingreDientes Da Bolinha De queijo
•  100 g de queijo de minas curado
•  20 g de farinha de trigo
•  10 g de fermento químico em pó
•  3 ovos caipiras

ingreDientes Da calDa
•  2 litros de água filtrada
•  2 xícaras (chá) de açúcar
•  2 cravos-da-índia 

moDo De preparo
1. Em uma panela funda, faça a calda misturando a água e o 
açúcar ao fogo médio. 2. Enquanto isso, junte o queijo, os ovos, 
a farinha de trigo e, no final, o fermento até que fique uma 
massa homogênea. 3. Faça bolinhas do tamanho de uma bola 
de gude. 4. Coloque os cravos e as bolinhas de queijo, uma por 
uma, na calda fervente. 5. Deixe cozinhar até que a calda seja 
reduzida à metade.

Para o público brasileiro, ele quer lançar um livro so-
bre receitas quilombolas. “Foram sete anos de pesquisas 
e mais de 150 mil reais tirados de meu próprio bolso 
para realizar o projeto. Agora, estou em busca de patro-
cínio para publicá-lo.” Além desse, o chef escritor está 
preparando outros livros, entre eles dois bem autorais 
e afetuosos, com receitas de sua avó confeiteira. “Um 
terá 100 receitas doces e o outro, 100 receitas salgadas. 
Ambos com reprodução de anotações feitas à mão por 
ela mesma, e com prefácio de Palmirinha”, diz Guga.

E não para por aí: ele também está ensaiando um li-
vro de poesias “suculentas”, com temas gastronômicos, 
desenvolvendo um aplicativo de receitas e produzindo 
seu próprio canal no YouTube. Incansável, ainda pre-
cisa – infalivelmente – reservar uma semana no mês 
para visitar a mulher, que mora no Canadá. 

Por causa de tudo isso, nem é preciso perguntar 
por que Guga ainda não tem o próprio restaurante. 
“Adoro esse meu estilo de vida, mas para mantê-lo 
preciso de autonomia total. Um restaurante poderia 
me fazer rico, mas dinheiro não é minha prioridade”, 
diz. “Minha avó me ensinou que o sucesso profis-
sional vem de uma combinação de conhecimento, 
paciência e amor. E, como sou muito desapegado de 
bens materiais, a riqueza maior do meu trabalho é o 
conhecimento que adquiro, os amigos que faço e o 
quanto me divirto com a profissão.”

ovo
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Doce De limão com cocaDa cremosa
renDimento: 6 porções

DificulDaDe:    fácil    méDio    Difícil

moDo De preparo Do Doce De limão 
1. Retire uma tampa dos limões, coloque-os em uma panela com água e uma pitada de sal 
e leve ao fogo até levantar fervura. 2. Espere esfriar e retire a polpa dos limões 
delicadamente com uma colher. 3. Deixe as cascas ocas em uma travessa com água durante 
7 dias, trocando a água duas vezes ao dia. 4. Após esse período, leve ao fogo até ferver em 
uma panela com a água, o açúcar e bicarbonato. 5. Deixe esfriar e recheie com a cocada. 

moDo De preparo Da cocaDa cremosa 
1. Passe as gemas em uma peneira e misture em um bowl com o coco ralado, 
o leite condensado e o leite de coco. 2. Em seguida, leve ao micro-ondas 
na potência máxima, por 10 minutos, ou até que fique cremosa. 3. Durante 
esse processo, mexa algumas vezes para não queimar. 

ingreDientes Do Doce De limão
•  1 kg de limão
•  200 g de açúcar
•  10 g de bicarbonato de sódio
•  2 litros de água
•  1 pitada de sal

ingreDientes Da cocaDa cremosa 
•  250 g de coco ralado fresco
• 1/2 xícara (chá) de leite de coco
•  3 gemas de ovo
•  1 lata de leite condensado

limão
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NA GIGANTESCA CHAPADA DIAMANTINA, AS 
BELEZAS NATURAIS SÃO DE PERDER O FÔLEGO 
E ENCONTRAR A PAZ INTERIOR    POR natÁlia spinacé

IMENSIDÃO
NA GIGANTESCA CHAPADA DIAMANTINA, AS 

IMENSIDÃO
NA GIGANTESCA CHAPADA DIAMANTINA, AS 
BELEZAS NATURAIS SÃO DE PERDER O FÔLEGO 

IMENSIDÃO
BELEZAS NATURAIS SÃO DE PERDER O FÔLEGO 
E ENCONTRAR A PAZ INTERIOR    

IMENSIDÃO
E ENCONTRAR A PAZ INTERIOR    POR 

IMENSIDÃO
POR natÁlia spinacé

IMENSIDÃO
natÁlia spinacé

IMENSIDÃO
Perdidos (ou guiados) na
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á 11 anos, Flávio Marçal, de 49 anos, saiu de Vitória (ES), onde 
morava, para uma viagem de trabalho. O agrossilvicultor (espe-
cialista em cultivar árvores em conjunto com culturas agrícolas 

ou em conjunto com a criação de animais) foi até a Chapada Diamantina, 
na Bahia, em busca de terras para o plantio de árvores para a produção 
de móveis. E o que era para ser apenas uma viagem de trabalho, mudou 
completamente sua vida: ele não só comprou as terras que procurava, 
como resolveu fi car por lá. “Era um negócio, mas encontrei muito mais: 
paz de espírito, natureza, e um novo trabalho.” Desde que se mudou para 
a Chapada, Flávio concilia o plantio de árvores com a nova profi ssão de 
guia turístico. Ele vive no extremo sul da região, no município de Ira-
maia, ainda pouco explorado por turistas. O povoado da Raposa, onde 
fi ca a casa de Flávio, tem 63 habitantes. “Aqui só escuto barulho de aves 
e de cachoeiras. O tempo parece nunca passar”, diz.  

H

1. Vista panorâmica da Chapada Diamantina. 2,3,4. Durante os passeios, 
é possível encontrar pelo caminho plantas e animais raros e típicos da região1

2 3

IMENSIDÃO

“Aqui só escuto barulho 
de aves e de cachoeiras. O 
tempo parece nunca passar”
Flávio Marçal

4
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Não é difícil entender os motivos que o levaram 
a abandonar a antiga vida. Um dos principais des-
tinos de ecoturismo no país, a Chapada tem 1.500 
quilômetros quadrados de natureza de todo tipo. São 
grutas, poços, cânions, trilhas e cachoeiras, tudo pra-
ticamente intocado. O ecoturismo ganhou força na 
região por volta de 1985, quando o local foi decre-
tado Parque Nacional, e a exploração de diamantes 
(daí o nome Diamantina) chegou ao fim. Hoje, a Cha-
pada recebe cerca de 500 mil turistas por ano. 

Opções para tOdO gOstO
Quem vai à Chapada Diamantina precisa estar pre-
parado para fazer escolhas difíceis. A quantidade de 
pontos turísticos é grande, e por isso é difícil conhecer 
todos eles em poucos dias. A assistente social paulista 
Marília Resende, de 56 anos, fez uma viagem de cin-
co dias para lá no ano passado. Um dos passeios esco-
lhidos por ela foi visitar no mesmo dia o Poço Encan-
tado e o Poço Azul, dois dos principais cartões-postais 
do local. “No primeiro, a água é de uma coloração 
azul igualzinha à que se vê nas fotos, por causa da in-
cidência de luz que entra por uma pequena abertura 
na caverna”, diz Marília. A flutuação, no entanto, só é 
permitida no Poço Azul. Diferentemente do mergulho, 
na flutuação é proibido tocar o fundo do poço, para 
evitar o deslocamento de partículas do solo e a altera-
ção do equilíbrio natural. “Os guias fornecem snorkel, 
máscara de mergulho e colete salva-vidas. A água é 
tão clara que você simplesmente não a vê”, diz. 

1

2

3

1. Uma fresta de luz que entra pela caverna deixa o Poço 
Encantado com uma tonalidade azul-vivo. 2. Na Gruta 
da Pratinha é possível ver a água que oscila entre a 
transparência e o tom prateado. 3. O Poço Azul é o único 
no qual é possível a flutuação 
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“Os guias fornecem snorkel, 
máscara de mergulho e colete 
salva-vidas. A água é tão clara 
que você simplesmente não a vê”
Marília Resende

A cidade de Lençóis tem a maior concentração de pousadas da região. Com comércio 
local, farmácias e caixas eletrônicos, é a mais preparada para receber os turistas
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Outra boa opção para fazer fl utuação é a Gruta da 
Pratinha. A concentração de calcário no fundo do rio 
dá à água uma mistura de cores que passa pelo ver-
de, o azul e o prata. Nesse passeio, normalmente o 
guia vai na frente do grupo em um bote, para orien-
tar e iluminar o caminho na gruta escura.

Um passeio indispensável é subir o Morro do Pai 
Inácio, a 1.120 metros de altitude. Uma boa parte do 
trajeto é feita de carro. A caminhada fi nal para che-
gar ao topo é íngreme e exige preparo físico, mas a 
recompensa é uma das mais belas vistas panorâmi-
cas do local. O pôr do sol lá do alto também é de tirar 
o fôlego. “Esse é um dos passeios que consideramos 

Vista do alto do Morro do Pai Inácio, 
uma das mais bonitas de toda a Chapada. 
Abaixo, a entrada da Gruta dos Brejões
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GRUTA AZUL
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Cavernas

Morros e picos

É impossível conhecer 
toda a Chapada em 
apenas uma viagem. 
As opções de passeios são 
tantas que até os guias 
locais têm difi culdade 
de catalogá-los. Só de 
cachoeiras são 37 opções. 
Isso sem contar a infi nidade 
de trilhas, grutas, poços, 
cavernas e rios.

Respectivamente, cachoeiras do Buracão, da 
Fumaça, Palmital e Fumacinha. A caminhada para 
chegar até elas exige bom preparo físico

Este mapa não contém todas as cachoeiras e grutas da Chapada. 
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imperdíveis, e sempre recomendamos”, diz Laura 
Garcia, gerente da agência H2O Travel Adventures. 

Também não dá para passar pela Chapada e não 
conhecer pelo menos uma de suas várias cachoeiras. 
A da Fumaça, segunda cachoeira mais alta do Brasil, 
com 340 metros, é uma das principais. A caminhada 
para chegar até ela é longa. São 6 quilômetros a pé, 
sendo os dois primeiros de subida. Para quem pro-
cura uma opção menos radical, a cachoeira do Bura-
cão é uma boa pedida. A caminhada para encontrá-la 
dura uma hora, sem subidas. O nome não é à toa: são 
85 metros de quedas-d’água em meio a um cânion. 

1. Para quem gosta de esportes radicais, as agências 
locais oferecem atividades como rapel, canoagem 
e arvorismo. 2. Dentro das cavernas é possível ver 
de perto as estalactites, rochas sedimentares 
que se formam no teto e crescem para baixo 

1 2O Morro do Camelo, com 170 metros de 
altura. O nome vem de seus dois cumes, 
que lembram a corcova de um camelo

O pôr do sol no Morro do Pai Inácio e um 
banho em uma das várias cachoeiras da 
Chapada são passeios quase obrigatórios  
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planejar é precisO
Para não ficar perdido com tantas opções, planeje-se antes de ir. 
Como o território e a quantidade de pontos turísticos são enormes, 
o primeiro passo é definir quais locais se quer visitar. Com isso em 
mente, é preciso checar qual município é o mais próximo desses lu-
gares, para não perder tempo com os trajetos até os pontos turísticos, 
que costumam ser longos. Existem cerca de 24 municípios em toda 
a região, e o mais preparado para receber os turistas é o de Lençóis, 
onde fica o aeroporto que recebe os voos que saem de Salvador.  

Todos os passeios devem ser feitos acompanhados de um guia, 
de preferência com treinamento em primeiros socorros. As agências 
de turismo locais oferecem passeios para todos os principais pontos 
turísticos da Chapada. Também é indicado deixar a locomoção por 
conta das agências ou alugar um carro, já que os transportes públicos 
não mantêm horários regulares. 

serviçO
•  cOmO ir: a única empresa aérea que faz voos  
   Salvador–Lençóis é a Azul. Os voos são regulares. 
•  QuandO ir: o ano todo. O clima é de sol e pouca chuva 
 durante todos os meses. 
•  Onde ficar: existem pousadas em todos os municípios da região,  
 mas as mais modernas e confortáveis ficam em Lençóis. 
•  O Que levar: roupas confortáveis para fazer trilha, de preferência  
 calças. Repelente também é um item importante. 
•  fiQue atentO: algumas trilhas exigem um bom preparo físico.  
 É sempre bom checar com o guia o grau de dificuldade do  
 passeio antes de contratá-lo. 

contato: flaviomarcal@hotmail.com – Tel. (22) 988431871
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Espaço pet
O vão da escada foi 
aproveitado como lugar de 
brincadeiras e organização 
dos apetrechos dos animais 
de estimação 

casa gostosa

Cantinhos vazios

Com inteligênCia e senso prátiCo, não há Cantinho 
da Casa que fique sem Charme ou utilidade

nunca por Natália SpiNacé

mais
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normal ter em casa um cantinho esquecido. 
Seja por falta de imaginação, seja por pura 
desatenção, negligenciamos um espaço que 

poderia ser precioso para trazer aconchego ou ser útil 
ao lar. São vãos de escadas abandonados, paredes va-
zias, cômodos mal aproveitados – não raro fadados a 
guardar entulho, virando depósito de tralhas. Arqui-
tetos e decoradores garantem que para todos eles há 
solução. “O caminho é combinar as possibilidades do 
espaço com as necessidades da pessoa ou da família 
que o habita”, diz o arquiteto Guilherme Galvão. 

O primeiro passo é detectar os cantinhos mal uti-
lizados. Muitas vezes, estamos tão acostumados ao 
local em que vivemos que nem percebemos os becos 
vazios. A segunda etapa é pensar que tipo de espaço 
útil falta na casa. Por exemplo, alguém que lê muito 
pode sentir falta de uma estante ou prateleiras para 
guardar livros. Pessoas que trabalham em casa pre-
cisam de um local adequado para isso. Também é 
válido pensar em espaços que não são exatamente 
uma necessidade, mas que você simplesmente gos-
taria de tê-los. Pode ser um lugar para relaxar ou 
para expor uma coleção, por exemplo. Feito isso, é 
preciso cruzar as informações: o que, dessa lista de 
espaços necessários ou apenas charmosos, pode ser 
colocado no cantinho que está sobrando em casa?    

A arquiteta Marília Veiga soube unir a necessidade 
de uma cliente que adora vinhos com um local que 
parecia sem utilidade. O vão da escada virou adega. 
O espaço vazio ganhou uma marcenaria customi-
zada, com local para acomodar duas adegas eletrô-
nicas, taças e utensílios para vinho. No projeto do 
arquiteto Guilherme Galvão, o vão da escada de um 
pet shop transformou-se num espaço de abrigo e de 
brincadeira para cães e gatos. Coisa que poderia ser 
feita também no ambiente residencial de quem con-
vive com animais de estimação. “Outra ideia bacana 

É

“O caminho é combinar as 
possibilidades do espaço com as da 
pessoa ou da família que o habita”
Guilherme Galvão, arquiteto

Jardim suspenso
Na vertical, as plantas ocupam a parede 
em que antes se via apenas o aparelho 
de ar condicionado. O espaço também 
poderia servir para acomodar livros, 
objetos de coleção e outras coisas que 
dessem charme e personalidade ao lar 
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que costuma funcionar para vão de escada é fazer 
um tipo de estante, com gavetas e nichos. É sempre 
útil para guardar objetos e decorar”, diz Guilherme. 

Para quem está disposto a fazer uma reforma, o 
quarto e o banheiro destinados aos empregados, 
conforme previsto na planta original, podem dar lu-
gar a espaços muito úteis – caso não haja funcio-
nários que os usem. No projeto de Marília Veiga, 
uma reforma uniu os antigos banheiro e quarto de 
empregada de um apartamento em um único am-
biente, transformando-os em home office espaçoso. 

Ambientes externos também ganham outra cara 
com bom aproveitamento do espaço. A arquiteta Flá-
via Siqueira deu ares de spa a um quintal que antes 
tinha aparência de rejeitado. “Essa casa não tinha 
nada na área externa. Coloquei o ofurô para trazer 
aconchego”, diz. 

Soluções mais simples e acessíveis que uma obra 
também dão conta de trazer charme e utilidade aos 
espaços esquecidos. Paredes vazias possibilitam uma 
infinidade de opções. Podem servir para colocar pra-
teleiras e acomodar objetos de decoração ou livros. 

Escritório
O home office ocupou o cômodo 
previsto para ser quarto de 
empregada, adaptado para  
as necessidades dos moradores

Vegetação malcuidada pode dar 
impressão de abandono. acima,  
o quintal que acumulava tralhas 
ganhou ares de spa, com um ofurô  
sob o pergolado. abaixo, a varanda 
ficou com visual harmonioso com a 
exposição organizada de bonsais
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Ou abrigar um jardim ou horta suspensos, como no projeto da 
Emme Arquitetos, em que uma parede com ar-condicionado ga-
nhou outra cara. 

Uma alternativa simples para colocar em prática essas ideias é usar 
objetos de coleções para ocupar espaços. No projeto da arquiteta 
Marli de Assis, o conjunto de bonsais do morador foi usado para tra-
zer charme à varanda da casa, de forma harmoniosa e organizada. 
“Como o bonsai necessita de boa iluminação para se desenvolver, 
o local era ideal. Fizemos um suporte rústico de madeira para criar 
diferentes níveis de visão, e não deixar nenhuma planta escondida”, 
diz Marli. O resultado foi um espaço bem aproveitado e cheio de per-
sonalidade. Seja com a ajuda de um arquiteto, seja colocando você 
mesmo a mão na massa, o que importa é aproveitar ao máximo os 
espaços, beneficiando-se com os pequenos detalhes.

Adega
A utilidade encontrada para o vão 
da escada foi abrigar uma adega 
e utensílios para vinho, com 
estante vistosa e espaço  
para objetos de decoração
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seja saudável

Ter companhia para praTicar aTividades 
físicas é sempre esTimulanTe, seja no 
caso de formar uma equipe, seja para 
Ter um adversário com quem compeTir

no esporte
gêmeas

AlmAs
por LeTÍCIa FagUNDes

Metades diferentes: com 
habilidades distintas, 
as campeãs do vôlei de 
praia Bárbara e Agatha se 
complementam em quadra



m extenso calendário de competições, com 
cerca de 20 torneios durante o ano, viagens 
nacionais e internacionais, muitas semanas 
seguidas fora de casa e uma certeza: “Passo 

mais tempo com ela do que com minha família”, diz 
Agatha Bednarczuk, que há quatro anos juntou-se 
a Bárbara Seixas para formar a atual dupla campeã 
mundial de vôlei de praia e uma das representan-
tes do Brasil na Olimpíada de 2016. “Costumamos 
brincar que nossa parceria é mais intensa que um 
casamento”, afi rma Bárbara. 

E, como em todo relacionamento, há dias de amo-
res e dias nem tão bons assim. Ainda mais levan-
do em consideração uma convivência excessiva, de 
pressão em campeonatos Brasil afora e treinos de se-
gunda-feira a sábado, em dois períodos, no Posto 11 
da Praia do Leblon (RJ). “No começo, não sabíamos 
como agir uma com a outra. Hoje em dia, sabemos o 
que nos faz bem e o que prejudica nossa parceria”, 
continua a atleta, adepta de dar e receber feedback 
constantemente a fi m de manter a harmonia. 

U
amIZaDe e TaLeNTo
Para Mariana Giorgi e Sofi a Costa, ambas de 17 anos 
e atletas de nado sincronizado do Clube Paineiras, 
em São Paulo, a razão para uma sintonia fi na dentro 
d’água está justamente nesse grude diário. As duas 
são atletas do clube desde crianças, mas só neste ano 
formaram ofi cialmente o dueto que treina cinco ho-
ras diárias, de terça-feira a sábado. Nessa formação, 
já conquistaram medalha de ouro no Campeonato 
Sul-Americano 2015 e 3o lugar no Pan-Americano, 
em Calgary, no Canadá, ambos na categoria júnior. 

“Eu sentia que tinha de nadar com a Mari”, diz So-
fi a. “E quanto mais próximas fi camos fora da piscina, 
melhor atuamos dentro.” Mariana lembra que tirar 
férias passou a ser uma situação complicada. “Era 
meio chato, porque tínhamos de nos separar. Aí, re-
solvemos fazer muitas viagens juntas.”

“E quanto mais 
próximas fi camos fora 

da piscina, melhor 
atuamos dentro”

Sofi a Costa
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seja saudável

meU rIvaL, meU amor
A arquiteta Sonia e o engenheiro Edmur Teixeira culti-
vam, da forma mais saudável possível, uma rivalidade 
exemplar. Explica-se: casados há 35 anos e amantes de 
esportes em geral, descobriram uma paixão mútua pelo 
tênis. E foi a cumplicidade do casal, junto ao respeito e 
ao espírito esportivo (especialmente no que concerne a 
saber ganhar e a saber perder), que os levou a uma prá-
tica regular da atividade. Atualmente, eles jogam duas 
vezes por semana, por cerca de quatro horas. E lá se 

vão 21 anos de uma “dupla de adversários” perfeita.   
“Para mim é ótimo, porque ela é muito habilidosa. 

Então, virou também minha ‘técnica’, me ajudando 
ao dizer o que estou fazendo de errado”, diz Edmur. 
Longe de querer “pegar no pé” do marido, por pura 
implicância, Sonia quer, na verdade, um adversário 
que jogue bem, que seja um desafio para enfren-
tar. De forma contrária, que graça teria o jogo? “Para 
nós, a relação de marido e mulher se estreita com os 
jogos, ainda que em quadra um atue como adversá-
rio do outro”, afirma ela. 

Tampa Da paNeLa
Praticar um esporte a dois é depender totalmente do 
outro. É dedicação, compromisso e lealdade ao ex-
tremo. Se Sofia está minimamente dispersa, Mariana  

“Costumamos brincar 
que nossa parceria é 

mais intensa que 
um casamento”

Bárbara Seixas

sonia e edmur: 
adversários apenas 

em quadra

Fo
to

s 
Bá

rb
ar

a 
e 

Ag
at

ha
: C

BV
. O

ut
ra

s 
fo

to
s:

 d
iv

ul
ga

çã
o

“Para mim é ótimo, porque 
ela é muito habilidosa. Então, 
virou também minha ‘técnica’, 
me ajudando ao dizer o que 
estou fazendo de errado”
Edmur Teixeira
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Até fora d’água: mesmo 
quando estão de férias, as 
nadadoras passeiam e se 

divertem juntas

não realiza a apresentação do modo como deve, ain-
da que esteja 100% atenta. “A gente precisa se olhar 
o tempo todo”, diz Mari. 

Ter uma dupla é também submeter-se aos limites 
e à capacidade do outro, com respeito exacerbado 
para garantir a boa relação estabelecida na parceria. 
Se Sonia não vai ao treino de tênis, Edmur não tem 
como jogar sozinho; se ela jogar muito melhor do 
que ele, não sai jogo; e se eles não se derem bem, 
não conseguirão chegar nem ao segundo set, de tan-
ta discussão que terá acontecido até aí. 

É preciso também um pouco de sorte para encon-
trar a “tampa da panela”, o complemento ideal. Na 
praia, a parceria campeã é um exemplo de dupla que 
se completa. Agatha é uma jogadora mais forte, de 
potência, é a bloqueadora do time. Bárbara é mais 
rápida, habilidosa e se sai melhor na defesa. Se uma 
não for bem, a outra fatalmente também não irá. 

Dividir a responsabilidade é visto como algo posi-
tivo. “Como nos conhecemos muito, sabemos como 
aproveitar ao máximo o potencial uma da outra. Na 

derrota, temos uma parceria que se apoia. Ficamos 
tristes. Mas depois nos ajudamos a levantar a cabeça 
e seguir em frente”, afi rma Agatha. “Por outro lado, 
compartilhar a emoção da vitória com alguém de 
quem você gosta é bom demais!”

“Somos almas gêmeas do esporte. Mantemos 
sintonia em relação aos nossos objetivos e a nossa 
união. Buscamos sempre nos entender e trocar in-
formações, perceber as nuances da outra. Isso só faz 
nosso time crescer”, afi rma Bárbara. 

Para as meninas do nado sincronizado, motivação 
é a palavra-chave que diferencia um treino em du-
pla de um treino individual. “Tem dias que eu não 
aguento mais. Aí, chego à borda da piscina e olho 
para Mari. Ela me coloca para cima na hora”, diz. 
“Sei exatamente o que falar para ela para motivá-la 
a treinar e a competir bem”, afi rma a companheira.

Pelos relatos dessas três duplas, o sucesso é fru-
to de qualidades técnicas (fundamentais, claro), mas 
também de um verdadeiro encontro de almas. “Jun-
tas temos mais força”, diz Mari. 

amIgos, amIgos. rIvaLIDaDe À parTe
Squash, pingue-pongue e frescobol; gol a gol na piscina 
(uma simplifi cação do polo aquático); ataque-e-defesa 
de voleibol, e o jogo de basquete 21 são variações 
do mesmo tema. Mas em todas essas alternativas, a 
“parceria” é de um jogador contra o outro. Nesse caso, 
é importante lembrar:

• saBer gaNHar, saBer perDer: trate com respeito 
seu adversário. o chamado “espírito esportivo” deve 
ser mantido mesmo entre atletas profi ssionais, que dirá 
entre amigos e familiares. Isso signifi ca não zombar 
de quem estiver perdendo, nem se vangloriar demais 
quando estiver ganhando, muito menos desistir, 
“melar o jogo” quando estiver perdendo.

• aCompaNHar o rITmo: equilibre o nível de habilidade 
técnica. Se quiser que o jogo tenha longa duração, quem 
tem mais destreza deve maneirar nas jogadas para que o 
adversário tenha condições de retribuí-la. Tem graça um 
jogo de tênis feito apenas de aces, afi nal? Se for o caso, 
o mais experiente deve ensinar algumas táticas antes 
da partida. Entre amigos, isso não é entregar o ouro.

• o ImporTaNTe É CompeTIr: não se apegue ao 
placar. Também não é preciso ser tão rigoroso com o 
cumprimento das regras. Se foi bola dentro ou bola fora, 
ponto de um ou de outro, tem menos relevância do 
que as calorias gastas na atividade.
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menu das  promotoras

IncansáveIs na busca por novas receItas, 
nossas promotoras estão sempre Inventando 
maneIras de usar os IngredIentes

por AnA PAulA Kuntz    Fotos RicARdo d’Angelo
produção culinária e de objetos Beth FReidenson
assistente de produção culinária cleusA BonFim

liente Hortifruti já sabe: em qualquer uma de nossas 
lojas, há sempre sugestões de receitas para fazer em 
casa. Todas elas são criadas e testadas por nosso time 
de promotoras, que vez por outra também as oferecem 

para degustação ali mesmo, direto das bancas. 
São centenas – o que torna um pouquinho difícil a escolha da 

meia dúzia que publicamos, aqui, na revista Vida Leve. Como 
elas conseguem? “Faço muita pesquisa na internet”, diz Vanessa 
Silva Querino, promotora na loja de Laranjeiras. “Especialmente 
quando os clientes pedem alguma receita com um ingrediente 
específico, reúno algumas ideias, faço adaptações e testes para 
encontrar o sabor perfeito e então compartilhar com o público.”

A seguir, a seleção da vez.

C

Pegue um 
limão e faça...
uma porção 
de coisas!
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ingRedientes dA sAlAdA
•	100	g	de	alface-roxa
•	100	g	de	rúcula
•	100	g	de	alface-lisa
•	1/2	maço	de	folhas	de	hortelã
•	4	figos	frescos	fatiados
•	1	manga	palmer	picada
•	100	g	de	iogurte	grego	tradicional	
•	200	g	de	ricota	fresca	light	

ingRedientes do molho
•	4	colheres	(sopa)	de	vinagre	balsâmico
•	4	colheres	(sopa)	de	azeite
•	1	1/2	colher	(sopa)	de	mel
•	1	colher	(chá)	de	sal
•	2	colheres	(sopa)	de	água

modo de PRePARo do molho
Em	um	recipiente,	misture	todos	os	
ingredientes	com	a	água	e	reserve.	

modo de PRePARo dA sAlAdA
1. Em	uma	saladeira,	distribua	as	folhas,	 
a	manga	e	os	figos.	Reserve.	2. Misture	 
a	ricota	com	o	iogurte,	formando	uma	 
massa	úmida.	3. Faça	bolinhas	com	as	
mãos	e	distribua	sobre	a	salada.	4. Sirva	
acompanhada	do	molho.

sAlAdA de Figo com RicotA 
Rendimento: 8 PoRções

diFiculdAde:    Fácil    médio    diFícil

hoRtiFRuti uRuguAi
Vaglania couto dos santos
“Criei a partir de uma ideia que 
encontrei na internet. Faço muita 
pesquisa e adapto pensando 
sempre em divulgar ingredientes 
que estão em oferta e em facilitar 
o preparo para os clientes fazerem 
em casa com tranquilidade.”

Figo
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menu das promotoras

ingRedientes
•	600	g	de	filé	de	tilápia	
•	1	kg	de	batata-doce	
•	1	pimentão	amarelo	picado
•	1	pimentão	vermelho	picado
•	1	pimentão	verde	picado
•	3	dentes	de	alho	picados	
•	200	g	de	requeijão	cremoso		
•	100	g	de	queijo	parmesão	ralado	
•	1	colher	(sopa)	de	molho	shoyu	
•	Sal	e	azeite	a	gosto

modo de PRePARo
1. Cozinhe	as	batatas-doces	e	amasse-as	
até	formar	um	purê,	adicione	o	requeijão	e	
reserve.	2. Tempere	o	filé	de	tilápia	com	
alho,	sal	e	molho	shoyu.	3. Leve	ao	forno	
por	10	minutos.	4. Depois	de	pronto,	
salpique	os	pimentões	por	cima	do	filé	de	
tilápia	e	regue	com	o	azeite.	5. Faça	uma	
camada	do	purê	de	batata-doce	e	finalize	
com	o	queijo	parmesão	ralado	por	cima.	
6. Leve	ao	forno	por	15	minutos.	

Filé de tiláPiA 
com BAtAtA-doce 
Rendimento: 4 PoRções

diFiculdAde:    Fácil    médio    diFícil

hoRtiFRuti dA 
AdAlBeRto FeRReiRA 
Janaina Paula da silva cardoso
“Não esperava tamanho sucesso! 
Faço muitos pratos com tilápia, 
tenho pelo menos umas 15 receitas 
com esse peixe, inclusive um 
estrogonofe que minhas clientes 
adoram. Meu objetivo é sempre 
dar alternativas criativas para 
explorar o ingrediente.”

BAtAtA-doce
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IngredIentes  
•	1	1/2	xícara	(chá)	de	farinha	 
	 de	trigo	integral		
•	1	1/2	xícara	(chá)	de	açúcar	mascavo	
•	1	colher	(café)	de	canela	em	pó
•	1	colher	(sopa)	de	fermento	em	pó
•	1/2	xícara	(chá)	de	azeite	de	oliva		
•	1	xícara	(chá)	de	granola	
•	3	maçãs	com	casca	cortadas	 
	 em	cubinhos	
•	1	pitada	de	noz-moscada
•	4	ovos

modo de preparo
1. Em	uma	tigela	coloque	a	farinha	de	
trigo	integral,	açúcar	mascavo,	canela	
em	pó,	noz-moscada,	azeite,	ovos	e	
fermento.	2. Mexa	e	acrescente	as	
maçãs	e	a	granola.	3. Coloque	o	papel-	
-manteiga	na	forma	de	bolo	inglês	de	
11	x	29	cm	e,	em	seguida,	a	massa.	 
4. Leve	ao	forno	médio	(170	°C)	por	 
30	minutos.	5. Se	desejar,	finalize	com	
a	granola	e	as	maçãs.	

BoLo IntegraL de maÇÃ
rendImento: 8 fatIas

dIfIcuLdade:    fácIL    médIo    dIfícIL

menu das promotoras

hortIfrutI LaranjeIras
Vanessa silva Querino
“Essa receita elaborei a partir 
de uma que encontrei no blog 
da Hortifruti mesmo, substituindo 
alguns ingredientes para valorizar 
a maçã. Nem sempre é fácil, 
mas essa deu certo logo de cara, 
graças à experiência que tenho 
como ajudante de confeiteiro.”

maÇÃ
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IngredIentes  
•	250	g	de	champignons	frescos	 
	 fatiados	em	lâminas
•	250	g	de	quinoa	em	grãos	cozida	
•	200	g	de	creme	de	leite
•	1/2	xícara	(chá)	de	ketchup
•	50	g	de	azeitona	verde	fatiada
•	1	pimentão	picado	em	cubos
•	1	cebola	picada	em	cubos
•	4	dentes	de	alho	amassados
•	1/2	maço	de	cebolinha-verde	picada
•	Azeite	e	sal	a	gosto

estrOgOnOFe COM CHAMPIgnOn e QUInOA 
rendIMentO: 6 POrções

dIFICUldAde:    FáCIl    MédIO    dIFíCIl

MOdO de PrePArO
1. Cozinhe	a	quinoa,	escorra	e	
reserve.	2. Refogue	o	alho	no	
azeite,	acrescente	a	quinoa	e	o	
champignon,	deixe	refogando	por	 
3	minutos,	acrescente	os	demais	
ingredientes	e	mexa.	3. Deixe	
cozinhar	por	5	minutos	e	sirva	
quente	acompanhado	de	arroz	
integral	e	batatas	rústicas.

HOrtIFrUtI dA 
MArQUÊs de PArAná
neila gomes de sousa
“Faço de duas a três receitas por 
dia para atender à exigência dos 
clientes, que sempre querem coisas 
novas. Estou muito comprometida em 
desenvolver versões mais saudáveis de 
receitas que todo mundo gosta.”

QUInOA
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IngredIentes do parfaIt
•	3	colheres	(chá)	de	café	solúvel
•		3	latas	de	creme	de	leite	light
•	1	lata	de	leite	condensado	diet
 
IngredIentes da caLda
•	1	xícara	(chá)	de	açúcar	light	
•	1	colher	(sopa)	de	café	solúvel
•	1	lata	de	creme	de	leite	light
•	Grãos	de	café	inteiros	para	decorar
 
modo de preparo do parfaIt
1. Dissolva	o	café	solúvel	em	1	colher	
(sopa)	de	água	quente.	Em	uma	
batedeira,	bata	o	creme	de	leite	light	
com	o	leite	condensado	diet	e	o	café	 
até	ficar	homogêneo.	2. Despeje	em	
uma	tigela	e	leve	ao	freezer,	por	cerca	
de	4	horas	ou	até	endurecer.	3. Retire	 
e	bata	novamente	na	batedeira	até	 
ficar	cremoso.	Retorne	ao	freezer	 
até	endurecer.

modo de preparo da caLda
1. Em	uma	panela	de	fundo	largo,	coloque	
o	açúcar.	Leve	ao	fogo	baixo	deixando	
derreter	suavemente.	2. Quando	estiver	
bem	dourado,	junte	1	xícara	(chá)	de	água	
fervente	e	mexa	com	uma	colher.	 
3. Deixe	ferver	até	dissolver	os	torrões	 
de	açúcar	e	encorpar	a	calda.	4. Desligue	 
o	fogo,	misture	o	café	e	o	creme	de	leite	
light	até	ficar	homogêneo.	5. Sirva	a	 
calda	gelada	com	o	parfait.	Se	preferir,	
decore	com	grãos	de	café.

parfaIt de café
rendImento: 8 porÇões

dIfIcuLdade:    fácIL    médIo    dIfícIL

menu das promotoras

hortIfrutI do fLamengo – 
machado de assIs 
rosemeire de souza
“Estou muito feliz com essa 
função. Estou completando um 
ano como promotora e inventar 
receitas é uma das coisas de que 
mais gosto. Adoro criar!”

café
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www.uniaves.com.br /uniaves

A sua mesa vai ganhar mais 
sabor com os lançamentos da Uniaves. 

A linha Asse Já oferece sacolas práticas, 
produtos gostosos e rápidos de preparar. 

Eles podem ir do freezer ao forno e do 
forno à mesa em poucos minutos. 

E as bandejas de 480g trazem deliciosos 
cortes selecionados de frango para todos 

os momentos. Venha experimentar 
essas novidades de dar água na boca.

Um prato saudável e 
saboroso ao mesmo tempo. 

E você achando que não 
existe casamento perfeito.
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ingredientes do recheio
•	Azeite	a	gosto
•	1	cebola	picada
•	300	g	de	frango	desfiado
•	4	colheres	(sopa)	de	milho-verde
•	1	cheiro-verde
•	1/2	xícara	(chá)	de	queijo	de	minas		
	 frescal	cortado	em	cubinhos
•	1	tomate	sem	pele,	cortado		
	 em	cubinhos	
•	Sal	e	pimenta	a	gosto

ingredientes da crepioca
•	2	colheres	(sopa)	de	leite
•	4	colheres	(sopa)	de	goma	de	tapioca
•	2	colheres	(sopa)	de	cebola	ralada
•	1	colher	(sopa)	de	margarina	para	untar
•	3	ovos
•	Sal	e	pimenta	a	gosto

Modo de preparo do recheio
1. Aqueça	uma	panela	com	azeite	e	
refogue	a	cebola,	acrescente	o	frango,		
o	milho,	o	tomate,	o	sal	e	a	pimenta.		
2. Refogue	por	2	minutos,	misture		
o	cheiro-verde	e	desligue.	

Modo de preparo da  
crepioca e MontageM
1. Bata	o	leite	com	a	goma	de	tapioca,		
a	cebola,	sal	e	pimenta	usando	um	garfo		
e	acrescente	os	ovos.	Bata	até	
homogeneizar.	2. Despeje	metade	da	
mistura	em	uma	frigideira	antiaderente	de	
20	cm	de	diâmetro,	untada,	e	deixe	dourar,	
espalhe	metade	do	recheio	e	metade	do	
queijo	sobre	a	crepioca,	dobre-a	ao	meio	
até	o	queijo	derreter	e	sirva.

crepioca 
rendiMento: 2 porções

dificuldade:    fácil    Médio    difícil

menu das promotoras

hortifruti de 
rio das ostras
Jaqueline da silva freitas 
“Essa foi criada na ocasião 
da inauguração da loja, e deu 
supercerto. Sempre faço teste, 
ofereço para os encarregados 
e para o gerente da loja: se 
aprovarem, levo para os clientes. 
Foi um sucesso!”

Milho-verde
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irou tirar sarro dizer que os italianos “falam com as mãos”. É verda-
de que eles gesticulam muito, mas todo mundo diz muito com ges-
tos, mesmo sem pronunciar uma só palavra. A linguagem verbal é 

o método tradicional pelo qual nos comunicamos, mas ela é apenas um dos 
recursos do nosso corpo. O rosto, o tronco, os pés também têm muito a dizer. 
E de uma forma bem mais honesta. A fala nos permite mentir, enquanto os 
gestos, por ser praticamente inconscientes, só dizem a verdade. 

Entender o que o corpo está dizendo pode ajudar a se dar bem em 
várias situações. Seja na paquera, no trabalho, seja até mesmo com um 
amigo. Quando interpretamos corretamente a linguagem corporal dos ou-
tros, passamos a ter mais controle das situações, pois identifi camos sinais 
importantes, como o tédio, a atração ou a rivalidade.  

Na PaQUera
Uma das situações em que é mais fácil identifi car sinais de interesse 
ou rejeição dados pelo corpo é na paquera. “Esses sinais são os mes-
mos desde a Pré-História, e até os animais usam algumas táticas pa-
recidas com as nossas”, diz Paulo Sérgio de Camargo, especialista em 

comportamento

ENTENDA OS SINAIS DADOS PELA LINGUAGEM CORPORAL E COMO INTERPRETÁ-LOS

SEM FALAR

V

O que dizemos

Colocar a 
mão na boca: 

esse gesto costuma 
ser feito logo 

após dizer uma 
mentira 

POR NatÁlia SPiNaCÉ
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linguagem corporal. Os sinais de interesse do homem são mais 
simples e diretos que os das mulheres – estufar o peito e man-
ter a postura ereta são o primeiro passo. Se houver uma con-
versa, os pés do homem muito provavelmente estarão apon-
tados na direção dela, e as mãos estarão no bolso. Os olhos 
também não mentem. Em caso de interesse, as pupilas se dilatam. 

Nas mulheres, os sinais são mais variados e sutis. Mexer no 
cabelo e mostrar o pescoço são indícios clássicos de interesse. 
Se estiver em pé, provavelmente a mulher dará uma “quebra-
da” no quadril, jogando o peso do corpo para apenas uma das 
pernas. Se estiver sentada, as pernas ficam cruzadas. Durante 
a conversa, a língua passa várias vezes entre os lábios, para 
mantê-los úmidos; e a tendência é que a cabeça fique um pouco 
mais abaixada, com o olhar para cima. “A maioria desses sinais 
é involuntária, e nem percebemos que os estamos fazendo”, diz 
Paulo Sérgio. Essa regra também vale para os sinais de rejei-
ção. Se tanto homens como mulheres estiverem de braços cruzados, 
apontando os pés em outra direção e evitando contato visual, tudo 
indica que é melhor não perder tempo por ali.

No trabalho
O ambiente de trabalho, no qual muitas coisas não são ditas ver-
balmente, é um lugar propício para decifrar o que os chefes e 
colegas de trabalho estão pensando ou sentindo. Se seu chefe 
estiver em pé, com a mão na cintura e o paletó para trás ao falar 
com você, é melhor ficar atento. Segundo Allan e Bárbara Pease, 
autores do livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corpo-
ral (editora Sextante), esse é um gesto inconsciente de agressão, 
em que ficam expostos o coração e a garganta. Se o colega ou 
chefe estiver com as mãos para trás, o objetivo é transmitir supe-
rioridade e poder. “Nessa posição expõem-se partes vulneráveis 
do corpo, como estômago e coração, que funcionam como pro-
vocação”, diz Paulo Sérgio. 

Sinais de 
interesse do 

homem: estufar 
o peito e manter 

a postura 
ereta
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No ambiente de trabalho, tão importante quanto 
interpretar o que os outros estão dizendo é saber al-
guns truques corporais para mostrar liderança. Sha-
ron Sayler, autora do livro Seu Corpo Fala no Trabalho 
(editora Vozes), ensina que piscar menos é uma boa 
maneira de mostrar autoconfiança. Quando estamos 
em situações de estresse, nosso sistema nervoso auto-
maticamente nos faz piscar mais. Controlar essa rea-
ção passa a imagem de alguém tranquilo e confiante.

Num aperto de mão, é interessante “ficar por cima”, 
isto é, deixar sua mão virada com a palma para baixo. 
Quem fica nessa posição mostra a intenção de domi-
nar, enquanto quem fica com a palma voltada para 
cima indica o desejo de ser subordinado. 

comportamento

Na amizade
Alguns sinais do corpo também podem ser úteis para 
saber quando um amigo está entediado ao ouvir al-
guma história que você está contando, ou quando ele 
está mentindo ao dar aquela desculpa esfarrapada 
para não ir a uma festa. Se ao relatar o término de seu 
namoro, ou o que fez no fim de semana, a pessoa que  
ouve você inclinar a cabeça para o lado e fizer gestos 
afirmativos com ela, você pode continuar a história. 
Esses são sinais de interesse pelo que o outro está fa-
lando. Agora, se a cabeça estiver inclinada para baixo e 
as piscadas forem longas, quase fechando os olhos por 
alguns instantes, é melhor mudar o rumo da conversa. 
Esses são indícios de que provavelmente o amigo não 
está prestando atenção no que você está falando. 

Se, ao fazer um convite para uma festa, seu amigo 
responder que tem um compromisso no mesmo dia 
e logo em seguida colocar a mão em cima da boca, 
fique atento. As chances de ele estar mentindo são 
grandes. Esse gesto aparece desde a infância. Uma 
criança, quando mente, tende a colocar as duas mãos 
na boca em seguida. Com o passar do tempo, o gesto 
fica mais sutil, mas continua presente.  

A interpretação do gesto da mentira é útil não só para 
descobrir as desculpas esfarrapadas dos amigos, como 
para qualquer outro tipo de mentira. Por isso, da próxi-
ma vez que faltar com a verdade ou que não estiver inte-
ressado na conversa de alguém, é melhor prestar aten-
ção. Seu corpo pode lhe denunciar sem você perceber. 

Você não me engana! 
A série americana Lie to Me (FOX) tem como protagonista o dr. Cal Lightman (interpretado por Tim Roth, na foto), 
especialista em detectar mentirosos com base em suas (micro) expressões faciais. Confira alguns sinais:

FELICIDADE/SATISFAÇÃO
1. Pés de galinha
2. Bochechas levantadas
3. Movimento muscular 
 que levanta os olhos

1
2

3

TrISTEzA
1. Pálpebras superiores caídas
2. Olhos sem fazer foco
3. Canto dos lábios 
 levemente puxados 
 para baixo

1

2

3

MEDO
1. Sobrancelhas levantadas e juntas
2. Pálpebras superiores levantadas
3. Pálpebras inferiores contraídas
4. Lábios levemente esticados na  
 horizontal em direção às orelhas

1
2
3

4

SurprESA
1. Sobrancelhas levantadas
2. Olhos arregalados
3. Boca aberta

1

2

3

Chefe ou 
colega com 

as mãos para 
trás transmitem 
superioridade 

e poder
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FIQuE ATENTO AOS SINAIS
alguns gestos são universais, e servem para qualquer situação

• COLOCAr A MÃO SOBrE A BOCA:  esse gesto costuma ser 
 feito logo após dizer uma mentira 

• pISCADAS LENTAS: revela desinteresse pelo que 
   está dizendo o interlocutor 

• pOSTurA ErETA: demonstra interesse e respeito

• BrAÇOS CruzADOS: mostram uma posição defensiva 
 ou de desinteresse

• QuEIXO ApOIADO NAS MÃOS: indica tédio e impaciência

rAIVA
1. Sobrancelhas baixas 
 e juntas
2. Brilho nos olhos
3. Estreitamento dos lábios

1
2

3

DESGOSTO
1. Nariz enrugado
2. Lábio superior levantado

1

2

DESprEzO
1. Canto do lábio apertado 
 e levantado em 
 apenas um lado

1

Se a pessoa 
inclinar a cabeça 

para o lado e fi zer 
sinais afi rmativos 

com a cabeça, 
pode continuar 

sua história 

“A fala nos permite mentir, enquanto 
os gestos, por ser praticamente 
inconscientes, só dizem a verdade”

Fo
to

s:
 F

ox

Anúncio RJ Refresco



um para
o outro

vinhos

xistem algumas razões para a perpetua-
ção da combinação entre queijos e vinhos. 
Em ambos os lados, há uma infi nidade de 
procedências, texturas e sabores. São dois 

produtos que acompanharam o homem ao longo da 
história e ajudaram na fi xação de povos em zonas 
mais continentais e inóspitas, além de colaborar na 
sobrevivência em difíceis épocas de guerra. Claro, 
também existe uma questão prática: é muito fácil 
passar em uma loja, escolher os queijos, os vinhos e 
ter apenas o trabalho de separar as taças e a louça, 
sem precisar cozinhar nada. No entanto, é preciso ter 
critério na escolha. Afi nal, há vinhos que combinam 
mais com certos tipos de queijo. Confi ra uma lista 
com os principais queijos disponíveis no Brasil e os 
vinhos para acertar na harmonização.

E

QUEIJOS E VINHOS COMBINAM MUITO 
BEM, MAS O CRUZAMENTO DESSAS 
DUAS FAMÍLIAS É MAIS HARMÔNICO 
QUANDO RESPEITADAS ALGUMAS 
REGRAS. VEJA QUAIS

Feitos

POR MARCEL MIWA*   
FOTOS RICARDO D’ANGELO

*Marcel Miwa é especialista em vinhos e escreve para 
publicações como o caderno Paladar, do jornal 
O Estado de S. Paulo, e a revista Prazeres da Mesa.

66
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São os queijos com grande 
umidade, de sabor suave 
e acidez mais acentuada. 

EXEMPLOS – Ricota, feta, 
muçarela de búfala, 
mascarpone e burrata. 

VINHOS – Aposte nos brancos 
cítricos, minerais e frescos. 
Sauvignon Blanc de zonas frias, 
como Sancerre (França) ou San 
Antonio (Chile), Riesling seco 
(Alemanha ou Áustria), Muscadet, 
Jerez Manzanilla, Verdicchio 
ou ainda um rosé no estilo 
Provence (clarinho e fresco), no 
caso de uma salada caprese com 
muçarela de búfala.

Queijos untuosos , com veios azuis, 
de sabor picante e pungente, com 
notas de cogumelos, ácido, leve 
adocicado e intensamente salgado. 

EXEMPLOS – Gorgonzola, 
roquefort e stilton. 

VINHOS – Aqui vale a pena jogar 
com contrastes. Vinhos doces e 
potentes caem bem. No caso do 
roquefort, com um pouco mais 
de acidez, vale tentar um branco 
doce intenso (Late Harvest ou 
fortifi cado), mais ácido. Interessante 
também ousar com um Malbec 
moderno, repleto de notas de frutas 
maduras, violeta, baunilha e textura 
untuosa, com taninos polidos.

Queijos frescos Queijos azuis
Os queijos de casca áspera, 
textura quebradiça, de sabor 
intenso (umami) e mais complexo, 
com notas amendoadas, lácticas 
e de especiarias. 

EXEMPLOS – Parmiggiano 
reggiano, manchego, grana 
padano e pecorino são alguns dos 
queijos dessa categoria. 

VINHOS – O sabor intenso desses 
queijos pede tintos mais complexos, 
com taninos macios e notas 
balsâmicas. Um vinho muito 
alcoólico pode aparecer muito em 
razão do teor de sal desses queijos. 
Rioja, Bordeaux e Jerez Oloroso 
maduros são um bom caminho. 
Considerado menos nobre, o 
Ripasso de Valpolicella surpreende 
e cresce com o queijo parmesão. 

Queijos duros
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A categoria é bastante ampla 
e contempla queijos com 
textura semelhante, mas 
de sabores diversos. 

EXEMPLOS – Provolone e gouda 
(menos pungentes no aroma, com 
sabor potente e textura elástica), 
reblochon, taleggio e Serra da 
Estrela (fi rmes e amanteigados, 
com aroma pungente).

VINHOS – Os queijos de sabor 
potente pedem tintos frutados 
e descomplicados, como o Pinot 
Noir, mais frutados (Novo Mundo), 
Mencía, Merlot, Nero d’Avola. No 
caso dos queijos pungentes, o 
melhor caminho é o de vinhos 
brancos untuosos, com referências 
adocicadas (no aroma ou ao 
paladar), como Amontillado, Pinot 
Gris ou Pinot Blanc da Alsácia, 
Viura, Chardonnay (sem excesso 
de madeira) ou Furmint.

hortifruti  69

Queijos de 
pasta semimole
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Textura fi rme, que pode 
ser untuosa ou quebradiça. 
Normalmente, têm vida 
mais longa, com sabor levemente 
adocicado, e ganham notas 
picantes e de nozes, conforme 
amadurecem. 

EXEMPLOS – Gruyère, edam, 
emmental e Serra da Canastra.

VINHOS – Alguns dos queijos 
são os componentes da fondue. 
Nesse caso, aposte em brancos 
mais neutros de aroma, com 
textura untuosa e com sutil 
doçura, caso dos vinhos como 
Chenin Blanc (Loire ou África do 
Sul) e Pinot Gris. Para os queijos 
mais potentes, como o Serra 
da Canastra, siga o caminho de 
tintos frutados, como Tempranillo, 
Merlot ou Primitivo, ou vinhos 
brancos de colheita tardia. 

Queijos semiduros

São os queijos com textura cremosa 
e amanteigada, normalmente 
expostos à ação de fungos, que 
dão à casca coloração branca 
ou acinzentada. Além do sabor 
igualmente amanteigado, têm 
notas de cogumelo e terra. 

EXEMPLOS – Brie, camembert e 
brillat savarin. 

VINHOS – Pela delicadeza dos 
queijos, os vinhos brancos são mais 
indicados. Os tintos devem ser 
delicados, e notas terrosas ajudam a 
estabelecer a harmonia com o queijo. 
O champanhe e os espumantes com 
tempo prolongado de autólise, o 
Chardonnay maduro e com poucas 
notas abaunilhadas e ainda o Jerez 
fi no, com notas amendoadas, 
formam bom par com essa família 
de queijos. 

Queijos brancos 
de pasta mole

Seleção Hortifruti
Em nossa seleção de vinhos 
importados, há diversos que podem 
compor as harmonizações aqui 
sugeridas. Peça aos sommeliers das 
lojas Hortifruti a indicação dos mais 
adequados para cada caso.

•  Vinho Branco Português Licoroso 
 Nucho Pegoes 750 ml
•  Vinho Porto Tawny Saint Clair 375 ml
•  Vinho Tinto Português Herdade Dos  
 Coteis Grande Escolha 750 ml
•  Vinho Porto LBV Saint Clair 750 ml
•  Vinho Tinto Chileno Mario 
 Ravanal 750 ml
•  Vinho Porto Ruby Saint Clair 750 ml
•  Vinho Porto Tawny Saint Clair 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Ravanal 
 Limited Select 750 ml
•  Vinho Verde Augusta Alvarinho 750 ml
•  Vinho Verde Augusta 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Merlot 
 Ravanal Reserva 750 ml
•  Vinho Branco Português Fonte 
 Do Nico 750 ml
•  Vinho Branco Português Ficada 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Carménère 
 Ravanal 750 ml
•  Vinho Tinto Chileno Merlot 
 Ravanal 750 ml
•  Vinho Branco Chileno 
 Chardonnay Ravanal 750 ml
• Vinho Branco Chile Sauvignon  
 Blanc Ravanal Reserva 750 ml
•  Vinho Brasil Português Herdade 
 Dos Coteis 750 ml
•  Vinho Tinto Português Ficada 750 ml
•  Vinho Tinto Cabernet 
 Sauvignon Ravanal 750 ml
•  Vinho Tinto Português Reserva 
 Herdade Dos Coteis 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Cabernet  
 Sauvignon Reserva Ravanal 750 ml
•  Vinho Porto Ruby Saint Clair 375 ml
•  Vinho Português Rosé Fonte 
 Do Nico 750 ml
•  Vinho Tinto Português Herdade 
 Dos Coteis 375 ml
•  Vinho Tinto Chile Carménère 
 Ravanal Gran Reserva 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Carménère Reserva 
 Ravanal 750 ml
•  Vinho Tinto Português Fonte 
 Do Nico 750 ml
•  Vinho Tinto Chile Cabernet Sauvignon 
 Ravanal Gran Reserva 750 ml
•  Vinho Português Herdade Dos Coteis 
 Reserva 750 ml
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O par
no seu prato

perfeito

nutrição

POR ANA PAULA KUNTZ   
FOTOS RICARDO D’ANGELO

PRODUÇÃO CULINÁRIA E DE OBJETOS
BETH FREIDENSON

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 
CULINÁRIA CLEUSA BONFIM

CONHEÇA AS DUPLAS DE ALIMENTOS QUE, 
UNIDOS, TORNAM-SE MAIS NUTRITIVOS
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afé com leite, queijo com goiabada, pão com 
manteiga são combinações clássicas. Parece 
que, em cada dupla, um nasceu para o outro 

em termos de sabor. Será que quando o assunto é nu-
trição temos esses casamentos ideais também? A res-
posta é sim. “Quando os nutrientes de um alimento po-
tencializam os nutrientes do outro alimento e, juntos, 
ganham maior absorção pelo organismo, falamos em 
dupla perfeita”, afirma a nutricionista Amanda Regina. 

Mas, definitivamente, não é do que tratam os “casais” 
citados acima. Esses são apenas saborosos. Para nossa 
decepção, Amanda garante que não há ganho de poten-
cial nutritivo neles, apenas calórico. Contudo, há outras 
uniões usuais que são agradáveis ao paladar e também 
valorosas para a saúde. Vamos a algumas delas. 

ARROZ INTEGRAL + FEIJÃO
A boa notícia é que o prato tão típico brasileiro, arroz e 
feijão, quase forma o casamento dos sonhos de qual-
quer romântico. Quase? “Perfeita mesmo é a combi-
nação arroz integral, e não o branco, com o feijão. 
Arroz branco é empobrecido de nutrientes, por ser 
descascado muitas vezes e polido”, diz a nutricionista. 

Não à toa, inclusive, o Ministério da Saúde recomen-
da a ingestão diária de arroz e feijão. Arroz integral e 
feijão são ricos em vitaminas do complexo B (essenciais 
para o sistema neurológico), em fibras e sais minerais. 
E o consumo dos dois juntos é o que faz a diferença em 
relação à saúde. “Existe uma complementação perfei-
ta, sobretudo dos aminoácidos de ambos, substâncias 
importantes para a formação da proteína que consti-
tui a massa magra do organismo.” Para exemplificar: 
enquanto o arroz é pobre em aminoácidos lisina (que 
atuam positivamente no sistema imunológico e na ab-
sorção de cálcio), o feijão é rico. Enquanto no primeiro 
sobram aminoácidos metionina (que ajudam a proces-
sar as gorduras, a formar os músculos e a preservar a 
função hepática), no segundo faltam. 

Além disso, o cereal do arroz ajuda na digestão da 
proteína do feijão, que se consumido separadamente 
pode causar dificuldades e lentidão ao sistema digesti-
vo. A dupla ainda age no combate a doenças cardiovas-
culares, diabetes, câncer de cólon e mau funcionamen-
to dos intestinos. E mais: para quem precisa eliminar 
uns quilinhos, a combinação também é recomendada, 
uma vez que promove a saciedade, regula o apetite e 
diminui a absorção de açúcares e gorduras. 

C

INGREdIENTEs
•  1/2 kg de feijão-fradinho já cozido*
•  1 paio sem a gordura aparente, cortado em rodelas
•  1 cebola grande ralada
•  3 dentes de alho amassados
•  3 colheres (sopa) de óleo
•  1/2 colher (sopa) de coentro picado (opcional)
•  Pimenta-do-reino a gosto
•  2 xícaras (chá) de arroz integral cozido

MOdO dE PREPARO
1. Em uma panela, doure a cebola, o alho, e a pimenta  
no óleo e refogue o paio até ficar cozido e dourado.  
2. Junte o coentro, o arroz e o feijão-fradinho escorrido e 
mexa cuidadosamente. 3. Sirva acompanhado de carne-
-de-sol frita ou assada.

* Deixe de molho em água suficiente para cobrir os grãos (o nível da 
água deve ser superior ao do feijão cerca de 5 cm), de um dia 
para o outro, ou no mínimo por 4 h, na geladeira. Tempere com 
sal e cozinhe por 20 minutos até ficar macio. Escorra. 
Observação importante: faça sem o queijo de coalho para não 
atrapalhar a absorção do ferro (tradicionalmente, o Baião  
de Dois leva queijo de coalho).

QuAsE bAIÃO dE dOIs
RENdIMENTO: 8 PORçõEs

dIFIcuLdAdE:    FácIL    MédIO    dIFícIL

AMINOácIdOs cOMbINAdOs 
arroz integral e feijão

FEIJÃO

ARROZ INTEGRAL
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nutrição

FEIJÃO + LARANJA 
Outro bom hábito do brasileiro é o de unir feijoada (de preferên-
cia, magra!) e laranja, seja em rodelas, no prato, seja em forma de 
suco. “Alimentos ricos em vitamina C contribuem para a absorção 
do ferro contido no feijão. A dupla feijão e laranja é extremamente 
eficaz no combate à anemia”, afirma Amanda. Muita gente come 
bastante feijão pela necessidade de ingerir ferro, mas se esquece 
da vitamina C, facilitadora da absorção do mineral. 

O ferro de origem vegetal, como no caso do feijão, é diferen-
te do ferro de origem animal, como o das carnes vermelhas. O 
primeiro é bastante difícil de ser absorvido pelo organismo por 
causa da composição. Por isso, a importância da vitamina C, que 
vai agir oxidando o ferro de origem vegetal e o transformando 
em mineral possível de ser transportado, absorvido e armazena-
do pelo organismo.  

INGREdIENTEs
•  1 colher (chá) de suco  
 de limão espremido 
•  1 pitada de sal
•  Suco de meia laranja-pera espremida
•  1 colher (sopa) de azeite
•  1 colher (café) de salsinha picada

MOdO dE PREPARO
1. Dissolva o sal no suco de limão (para 
não deixar grumos), acrescente o suco de 
laranja e o azeite e mexa bem.  
2. Adicione a salsinha e sirva com uma 
boa salada de vegetais verde-escuros ou 
com salada de feijões. 

MOLhO dE sALAdA
RENdIMENTO: 1 PORçÃO

dIFIcuLdAdE:    FácIL    MédIO    dIFícIL

AuMENTA A AbsORçÃO dO FERRO 
ferro de origem vegetal + vitamina C

LARANJA
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INGREdIENTEs
•  Suco de 1 laranja-lima espremida 
•  Suco de meio limão espremido
•  1/2 beterraba crua  
•  1 folha de couve
•  1/2 copo de água de coco

MOdO dE PREPARO
Bata tudo no liquidificador. Se preferir, 
coe (sem coar é mais saudável,  
pois mantém as fibras). 

sucO FERRO
RENdIMENTO: 1 PORçÃO

dIFIcuLdAdE:    FácIL    MédIO    dIFícIL

AuMENTA A AbsORçÃO dO FERRO 
ferro de origem vegetal + vitamina C

cOuvE

Caso você não goste de feijoada ou queira variar essa combi-
nação, é importante deixar claro que o par perfeito aqui é ferro 
de origem vegetal + vitamina C. Portanto, podemos ter algumas 
combinações perfeitas bastante diversas. No primeiro grupo, 
além dos feijões, aparecem lentilha, grão-de-bico, vegetais ver-
de-escuros (principalmente a couve). No segundo grupo, kiwi, 
acerola, goiaba, mexerica, abacaxi.  
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TOMATE + AZEITE EXTRAvIRGEM
Essa é outra dupla acessível, comum e superbené-
fica. O consumo de tomates está relacionado à pre-
venção de alguns tumores, sobretudo o de próstata. 
As frutinhas também são conhecidas por retardar o 
envelhecimento. Isso tudo graças à presença abun-
dante de licopeno, um antioxidante natural que dá 
um tom avermelhado aos alimentos.    

O que muita gente não sabe é que o licopeno 
é mais bem absorvido quando aliado a gorduras 
saudáveis, como o azeite. A nutricionista aponta 
mais duas curiosidades: “A maior parte do licopeno 
está na pele do tomate e a ação do antioxidante é 
potencializada pelo cozimento do fruto”. Ou seja, a 
grande dica é aquecer o tomate – sem descascá-lo! 
– e regar com um fio de azeite. 

Vale também usar outras fontes de gordura boas 
aliadas do tomate, como as castanhas e o abacate.

INGREdIENTEs
•  2 kg de tomate maduro (débora ou italiano)
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  1 cebola pequena picada
•  2 dentes de alho amassados
•  200 g de castanhas-de-caju picadas
•  Folhas de manjericão a gosto
•  Sal a gosto

MOdO dE PREPARO
1. Numa panela com água fervente, coloque o tomate 
maduro sem sementes e deixe até amolecer. 2. Escorra  
a água, e bata os tomates no liquidificador. 3. Refogue  
a cebola e o alho no azeite e junte o tomate batido.  
4. Cozinhe por 15 minutos ao fogo baixo. 5. Por último, 
acerte o sal e finalize com folhas de manjericão a gosto  
e as castanhas-de-caju picadinhas.

MOLhO dE TOMATE cAsEIRO
RENdIMENTO: 1.250 ML (dá PARA 1 kG dE MAssA)

dIFIcuLdAdE:    FácIL    MédIO    dIFícIL

AuMENTA A AbsORçÃO dO LIcOPENO 
liCopeno + gorduras

TOMATE
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AUMENTA A ABSORÇÃO DO LICOPENO 
LICOPENO + GORDURAS

nutrição

INGREDIENTES
•  Meia cebola roxa cortada em fatias finas
•  1 pepino japonês cortado em rodelas
•  3 tomates cortados em gomos
•  50 g de azeitonas pretas grandes inteiras
•  Sal, azeite a gosto
•  1 colher (sopa) de limão espremido
•  1 colher (sopa) de orégano fresco
•  Opcional – 1 fatia de queijo de cabra

MODO DE PREPARO
1. Em uma saladeira, misture a cebola, o pepino, o tomate e a 
azeitona. 2. Tempere com o sal, o azeite, o limão e o orégano. 

SALADA GREGA
RENDIMENTO: 4 PORÇÕES

DIFICULDADE:    FÁCIL    MÉDIO    DIFÍCIL

PEPINO

Também não faltam combinações desastrosas por aí. 
“No caso, os nutrientes competem entre si e não são 
absorvidos plenamente pelo corpo.” É bom fi car bem 
atento a elas pois são mais comuns do que imaginamos. 
A nutricionista Amanda Regina dá exemplos e explica:

Para muitos o cafezinho depois do almoço é indispensável. 
Mas esse é um mau hábito. Café contém fi tatos, substâncias 
que atrapalham a absorção de nutrientes. “Extremamente 
prejudicial, pois o almoço é a refeição com maior aporte de 
nutrientes e calorias. O ideal é esperar pelo menos cerca de 
uma hora após a refeição para saboreá-lo.”

REFEIÇÃO CAFÉ

DIVÓRCIOS À VISTA

LEITE E DERIVADOS CARNE
O cálcio contido nos laticínios atrapalha a absorção do ferro 
presente na carne. “Essa combinação frequentemente 
favorece a anemia.” Atenção para o queijinho ralado, o queijo 
na salada, molhos com iogurte, molhos de queijos em geral. 

GORDURA TRANS        GORDURAS SAUDÁVEIS
A primeira só atrapalha a absorção da gordura adequada ao 
organismo, pois elas competem na hora da absorção celular. 
“A gordura saudável (azeite, castanhas etc.), em quantidade 
adequada, é essencial ao organismo, pois é constituinte dos 
hormônios, da bainha de mielina no cérebro (melhora as 
conexões neurológicas), participa da defesa do corpo, entre 
outros benefícios!” A gordura trans está em boa parte dos 
alimentos industrializados (salgadinhos, embutidos, molhos, 
sopas, biscoitos etc.). Combinação frequente e péssima: 
salada verde com azeite + batatinha palha industrializada. 
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agora mais
 

CONHEÇA O NOVO 
PÃO DE QUEIJO MULTIGRÃOS
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ABÓBORA + LEITE DE COCO
A abóbora é um dos alimentos mais ricos em 
betacaroteno, aquele antioxidante famoso por 
estimular a melanina e, assim, auxiliar no bron-
zeado. O betacaroteno é precursor da vitamina 
A, muito importante para a visão (adaptação da 
vista ao escuro e prevenção da cegueira notur-
na), para a pele, o cabelo e as unhas. 

Assim como no caso do licopeno, para trans-
formar o betacaroteno em agente eficaz de vita-
mina A, devemos submeter a abóbora à cocção 
em elevada temperatura e adicionar uma gor-
dura saudável, como o leite de coco. A gordura 
e o cozimento ajudarão na absorção e no arma-
zenamento do antioxidante no corpo. 

Mais uma dupla perfeita!

IngREDIEnTEs
•  1 kg de abóbora japonesa descascada
•  2 fatias de gengibre picadinhas
•  2 colheres (sopa) de óleo
•  2 colheres (sopa) de azeite
•  100 ml de leite de coco
•  Sal a gosto
•  Água suficiente para cozinhar a abóbora

MODO DE PREPARO
1. Aqueça o óleo na panela, doure o gengibre e 
acrescente a abóbora e o sal. 2. Coloque a água e deixe 
cozinhar ao fogo baixo. 3. Quando a abóbora estiver 
macia, retire, reserve o caldo e coloque-a no 
liquidificador com o leite de coco. 4. Bata e, se precisar, 
acrescente o caldo que sobrou (atenção para o ponto 
do purê). 5. Regue com o azeite. Sirva imediatamente.

PuRê DE ABÓBORA COM LEITE DE COCO
REnDIMEnTO: 4 PORçõEs

DIfICuLDADE:    fáCIL    MéDIO    DIfíCIL

AuMEnTA A ABsORçãO DO BETACAROTEnO 
CoCção + goRduRAS SAudÁveiS

ABÓBORA
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nossa gente

Saúde e bem-estar norteiam os hábitos da ca-
rioca Nadja Winitskowski (sim, sim, a mãe da 
atriz Danielle Winits) desde o berço. Aos 62 

anos, ela continua sendo um exemplo para todas as 
gerações: afi nal, é na juventude, ou melhor, na in-
fância ainda que se planta o que se colhe vida afo-
ra. “Acredito na herança de hábitos”, afi rma. “Cresci 
com uma referência de bem-estar com dicas da famí-
lia. Fui tomando consciência de que a saúde é o bem 
mais valioso que temos, e que precisamos preservá-la.”

Ela conta que da infância até a adolescência pra-
ticou natação. Dançar balé e andar de bicicleta tam-
bém estavam entre suas atividades preferidas. “Além 
disso, amava ir à praia para pegar jacaré (risos), com 
uma prancha fi ninha de madeira que existia nos anos 
1960.” No caso de Nadja, precursora da power yoga no 
Brasil, os frutos da prática regular de exercícios aliada 
à alimentação equilibrada são muita disposição e um 
corpão que fez dela, recentemente, a estrela de uma 
campanha publicitária de lingerie. A seguir, confi ra a 
entrevista que ela concedeu a Vida Leve.

Quando você começou a dar importância 
aos hábitos saudáveis?
Desde a infância, fui educada assim. Contudo, naquela épo-
ca não havia tanta informação, e por isso adquiri alguns 
hábitos que foram eliminados logo que percebi que pode-
riam me prejudicar, como beber refrigerante e tomar sol em 
excesso. Não havia fi ltro solar! Apesar de minha sábia avó 
haver me alertado (risos). Além disso, reforcei a rotina sau-
dável quando tive minha primeira fi lha, aos 20 anos, pois 
minha responsabilidade aumentou. Afi nal, sempre entendi 
que fi lhos seguem os exemplos dos pais. 

Hoje em dia, como é sua rotina de exercícios? 
O que pratica, e com que frequência? 
Faço musculação de três a quatro vezes por semana, e aulas 
de dança três vezes por semana, na academia. Ao ar livre, 
adoro caminhar na beira do mar, pedalar e jogar beach ten-
nis, além de praticar ioga e meditação. Vou diversifi cando 
essas atividades em meio à natureza, mas não as dispenso, 
porque elas me recarregam as energias e eu aproveito o sol 
com moderação; agora, sem dispensar o fi ltro solar.

E o que é alimentação saudável para você? 
Eu me alimento de três em três horas. Ao longo do dia, 
bebo bastante água e como de três a quatro frutas, uma 
salada variada contendo três verdes diferentes e cinco co-
res entre os vegetais crus. Também fazem parte de minha 
alimentação peito de frango ou peixe, ovos, arroz integral 
ou macarrão integral. Pão também, sempre integral. Iogurte 
desnatado, farinha de linhaça, aveia, granola, quinoa, fei-
jão, legumes, frutas secas e castanhas, nozes ou amêndoas, 

Saudável hoje,  
   amanhã

COLHENDO OS FRUTOS DOS BONS 
HÁBITOS QUE MANTÉM DESDE 
A INFÂNCIA, NADJA WINITSKOWSKI 
É EXEMPLO PARA TODAS AS GERAÇÕES
POR ANA PAULA KUNTZ   FOTO RICARDO D'ANGELO

e sempre
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água de coco não faltam, assim como não posso deixar de comer batata-doce 
e aipim todos os dias, pois, para quem malha, é maravilhoso no ganho de 
massa muscular. Evito carne vermelha e de porco, feijoada, frituras, farinha 
branca, açúcar branco e sal e alimentos processados e enlatados.

Você gosta de ir ao mercado escolher as frutas, 
legumes e verduras que vai comer? 
Adoro ir à Hortifruti escolher tudo de que preciso para minhas refeições.

E, na hora de preparar as refeições, você gosta 
de ir para a cozinha? 
Gosto de fazer saladas variadas e sucos sempre na hora. Adoro uma receita 
que peguei na Hortifruti, que é arroz integral cremoso com salmão e kani. Amo 
a salada grega que leva hortelã, os aromas das ervas me inspiram! E meu bolo 
preferido é o de banana com farelo de aveia.

Como foi para você fazer uma sessão  
de fotos da campanha de lingerie?
O conceito da campanha, “Mães na maturidade”, foi minha maior motivação. 
Afinal, tive meu segundo filho aos 48 anos. Poder ser referência para as mulhe-
res que desejam ser mães mais tarde foi um presente. E, com a tendência de 
modelos mais maduras estar atuantes na publicidade, achei muito oportuno. Va-
mos ter uma vida mais longa e com saúde em qualquer idade, se conseguirmos 
nos reinventar e ter qualidade de vida. Amor e trabalho são essenciais.

O que você diria para as mulheres de sua faixa etária  
que, diferentemente de você, não se sentem seguras  
de expor o corpo?
Trabalhem a autoestima que virá a autoconfiança. Independentemente da idade, 
o amor próprio deve estar em primeiro lugar, o entusiasmo pela vida não pode 
acabar, e nada melhor que um estilo de vida saudável, equilibrado para nos man-
ter bem resolvidas. Mantenham uma alimentação balanceada e tenham a alegria 
como filosofia de vida. Encontrem a felicidade dentro de vocês! Tenham um projeto 
de vida e se cuidem: corpo, mente e espírito. Realizem coisas diferentes todos os 
dias, que as façam sair da rotina. Nosso cérebro precisa trabalhar sempre; a mes-
mice pode atrofiá-lo. O corpo e a mente não podem ser sedentários. Mexam-se! 
Na maturidade, devemos priorizar a sabedoria na meditação. Ah, dancem muito! 

E mais, o que você diria para as jovens que desejam chegar  
à maturidade cheias de saúde, vitalidade e bem-estar?
Não há desculpas nos dias de hoje para não viver com alta qualidade de vida. Com 
todas as informações existentes e o avanço na tecnologia e na medicina, temos 
obrigação de ser saudáveis e felizes. O luxo maior é nossa saúde, portanto, o velho 
ditado é muito atual: “Melhor prevenir do que remediar”. Busquem o autoconheci-
mento e desenvolvam a consciência para uma vida longa, satisfatória e realizada. 
Sem ansiedade, mantenham o foco no presente, planejando com otimismo o 
futuro. E não abusem de nada, busquem o equilíbrio em tudo. Na “crise”, como 
dizia dr. Lair Ribeiro, mestre na neolinguística, tire o “s” e “crie”!

"Não deixo de comer de três em três horas. Ao longo 
do dia, bebo bastante água e como de três a quatro 
frutas, uma salada variada contendo três verdes 
diferentes e cinco cores entre os vegetais crus"
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nossa gente

O que você 
encontra na Hortifruti?

FOTOS RICARDO D’ANGELO  

CLIENTES DA HORTIFRUTI DE HIGIENÓPOLIS-SP FALAM DE SUA EXPERIÊNCIA 
AO CONHECER NOSSA NOVA LOJA

“É minha primeira vez na Hortifruti. Vim meio por 
acaso e adorei o que encontrei: tudo fresquinho, 
com ótima qualidade e variedade!”

CLARISSE GAUDIO E O BISNETO FERNANDO

“Adoro esse coco já aberto, 
sem a ‘tampa’. É perfeito 
para meu fi lho, que faz muito 
suco com água de coco e 
abacaxi. Além disso, 
o atendimento é ótimo.”

MARCIA SZETERLING MEILER

“O ambiente é muito 
agradável. Gosto de vir aqui 
porque, além de frutas, 
legumes e verduras tem 
grande oferta de laticínios, 
e também um frango assado 
muito bom.”

ELIZABETH KIM

“Os pães são muito bons, 
meu marido agora só quer 
os da Hortifruti. O  visual da 
loja está muito bonito.”

DALVA PATITUCCI
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nossa gente

“É tudo muito prático. Venho buscar 
frutas e verduras para o lanchinho”, diz 
Romy. “Sempre compro produtos do 
tipo sem lactose, sem gordura, 
bem saudáveis.”

ROMY DOUEK COM A FILHA ANA 
E A IRMÃ ILANA TAWIL

“Achei muito boa essa 
alternativa para comprar frutas 
e verduras orgânicas perto 
de casa. Também 
gosto da peixaria.”

PEDRO SUPLICY

“Já conhecia a Hortifruti de outro 
endereço, mas essa nova loja 
me surpreendeu. Está linda, 
arrumadíssima e com todos 
os produtos bem à vista. Essa 
organização facilita muito para mim, 
pois venho com pressa escolher as 
verduras para meus três fi lhos. Aqui 
encontro tudo rapidinho.”

JULIANA DOMINGUES

“Estou encantada, não conhecia a rede, 
pois sou do interior e cheguei há pouco 
tempo a São Paulo. Aqui encontro 
uma ótima variedade de vegetais para 
preparar receitas para minha fi lha.”

GISELE DOS ANJOS E A FILHA MANUELA

“Moro do outro lado da cidade, 
mas vim para comprar a 
lancheira do Nutri-Herói, que 
achei muito legal para dar a meu 
fi lho. Mas, essa manga aqui... me 
deu vontade de comer!»

FABIANA VALERIANO

“Sou carioca, mas vim a 
conhecer a Hortifruti aqui, e, por 
coincidência, bem no imóvel onde 
fi cava o buffet em que meu irmão 
se casou. Agora venho bastante, 
porque sempre tem promoção. 
Hoje é de alface, vou levar!”

TATIANA FRIEDMANN MELEGA



Do Espírito Santo para o Sul da Bahia
A Docebela ampliou sua área de produção

de bananas. Agora em Argolo, Nova Viçosa.

Desta forma, a cultura da banana levou novas 
oportunidades e mais diversificação à região.

Por um mundo mais saboroso e sustentável
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conheça mais

alanova® é um novo tipo de alface 
desenvolvido pela multinacional holan-
desa Rijk Zwaan. Basicamente, a dife-

rença é: maior quantidade de folhas, que são 
bem menores que as  dos tipos tradicionais. 
“Salanova® é a marca de uma linha de alfa-
ces diferenciadas, com numerosas minifo-
lhas”, afirma Jovelina Fonseca, do Sítio Cul- 
tivar, um dos únicos que produzem essa 
variedade. “Além disso, a Salanova® não 
apresenta o amargor que alguns consumi-
dores – como eu – sentem no gosto das alfa-
ces tradicionais. Ela, inclusive, chega a ser 
meio adocicada.” 

A marca também consegue ser mundial-
mente reconhecida pela praticidade: com 
um único corte na base, o pé de alface se 
destrincha todo, ficando com as folhas solti-
nhas de uma só vez.

Existem cerca de dez tipos, garantindo a 
diversidade de formas, cores e texturas, 
com variação de sabores. São cinco grupos 
(lisa, crespa, mimosa, lollo e batávia) e duas 
cores (verde ou roxa). “A obtenção dessas 
variedades contou com tecnologia e um 
pouco de sorte, pois não são variedades 
híbridas”, afirma Jovelina.

Já existem produtores que detêm a patente 
dessa verdura no Brasil e garantem o abaste-
cimento de Salanova a todas as lojas da rede 
Hortifruti, que estão presentes nos estados do 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

S

Alface de
DESENVOLVIDA NA HOLANDA, A 
SALANOVA® É OUTRA VARIEDADE, DE 
FOLHAS MENORES E MAIS DOCE

POR ANA PAULA KUNTZ   
FOTO RICARDO D’ANGELO

nome novo
SALANOVA
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