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Fabio Hertel, diretor de 
ComuniCação e novos negóCios

É uma honra estar com você em mais uma edição da revista 

Vida Leve, que foi concebida para encorajar e realçar os aspectos 

legais da vida. E, se você está lendo estas linhas, é sinal de que 

com determinação rompeu todos os desafios que encontrou até 

aqui. Isso já é motivo para comemorar, não é mesmo? Em 

algumas matérias desta edição, abordamos diversos aspectos 

de uma mudança. Mudar é inerente ao existir e apesar de algum 

desconforto inicial, as mudanças são ótimas para despertar nossa 

criatividade e as habilidades adormecidas.

Existem várias dinâmicas simples para nos encorajar a algum 

tipo de mudança. Se você dirige, experimente realizar o mesmo 

percurso na condição de carona e observe a paisagem. Certamente 

você se surpreenderá. Então, não seja tão resistente às novas 

possibilidades que a vida lhe apresenta.

A boa notícia é que há vida após uma mudança e, geralmente, 

nos acostumamos e até gostamos mais da nova realidade que  

ela gera em nossa vida. Uma alteração geográfica, mental ou 

comportamental, pode nos presentear com descobertas fantásticas. 

Arrisque-se mais e acredite que as mudanças poderão   

descortinar-lhe um universo incrível até então desconhecido.

carta

seja feliz!
Mudee
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PaRa anunCiaR

Dizem que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. 
Sabe o que acho disso? Sim, não e depende. Tenho gabarito 
para comentar porque sou mãe de sete! E meu conceito de mater-
nidade mudou a cada nascimento dos meus filhos.

Quando eu tinha 17 anos, fui surpreendida com a primeira gra-
videz. Mas a maternidade foi algo que sempre desejei. A vida toda, 
desde quando brincava de ser mãe dos irmãos, dos primos mais 
novinhos. Contudo, eu não tinha noção das responsabilidades e 
obrigações implicadas nessa tarefa. Para mim, hoje, ser mãe é algo 
muito mais complexo. Com a maturidade que me cabia àquela 
época, estive muito presente na vida do meu primogênito, Pedro 
Henrique, agora com 21 anos. 

Sete anos depois, casei-me novamente. Então, nasceu Luís 
Felipe, que está com 12 anos. Nesse período eu trabalhava na 
empresa da família e muito do meu tempo passava fora de casa, 
contando com minha mãe para cuidar das crianças.

Na tentativa de ter uma menina, engravidei e... Veio outro 
meninão! João Eduardo nasceu em 2006. Resolvi procurar um 
médico que fizesse sexagem fetal e engravidei de menina, sim! 
Mas não de uma nem duas, de trigêmeas! Com três cirurgias cesá-
reas anteriores, meu útero ficara frágil para uma gravidez trigeme-
lar. Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda nasceram 
com 28 semanas, pequenas, mas fortes e guerreiras. Ter filhos na 
UTI neonatal prepara a mãe para enfrentar uma porção de coisas. 

Sete filhos
e as mudanças na minha vida
SER MãE é ALGo TRAnSFoRMAdoR, REquER 
CoRAGEM, PACiênCiA, PERSiSTênCiA E MuiTo AMoR
PoR Julyana mendes 

Não há lugar para preguiça. A gente tira força não 
sei de onde, para ver o bebê chorar, ser examinado, 
ter apneia, melhorar, piorar e melhorar de novo. 

Eu tinha três filhas na UTI e três filhos em casa. 
Nesse momento, o meu conceito de maternidade 
passou por uma transformação radical. A noção de 
responsabilidade aumentou demais. Ter certeza de 
que aqueles seres pequeninos precisavam total-
mente de mim, e que era eu quem devia estar ali 
para fazer a diferença, pesou. 

Com a paz restabelecida... Outra mudança signifi-
cativa estava por vir. Três anos depois, vi-me divor-
ciada e com seis filhos. O.k. Seremos nós sete para 
sempre. Que nada! 

Com a separação, notei que os meninos precisavam 
mais de mim. Meus filhos tinham minha mãe e 
minha tia como referência. Não a mim. Eu era mais 
uma, mas não a mais forte. Ouvi muito “mas minha 
avó faz assim”, e “minha avó deixa”. Percebi que pre-
cisava me apoderar daquela maternidade. Enfim, 
tornar-se mãe é mais que parir.  Com o trabalho inten-
so e com a comodidade de muita ajuda permiti per-
der esse espaço. Então, essa minha apropria-
ção da maternidade foi uma grande transfor-
mação para mim.

Sabe o que acontece? Meu lado mãe é forte, 
mas meu lado mulher nunca foi anulado. Isso 
não mudou! Sempre fui vaidosa, cuidei de 
minha individualidade, de minha alimentação, 
de meu corpo. Procurei sempre ter novos pro-
jetos e me sentir viva. Foi assim que meu mari-
do atual olhou para mim e teve coragem de 
assumir, como ele mesmo chama, todo o pacote. 
Kleber adotou uma família inteira. Mas, ele não 
tinha filhos. Decidimos, juntos, depois de muito 
refletir, ponderar, conversar com meu médico, 
que teríamos, sim, o nosso bebê.

E foi aí que meu lado maternal teve uma mudan-
ça maior ainda. Aos 38 anos, eu estava em uma fase 
mais desacelerada, e dona da situação. Assim, para 
mim, gestar um bebê foi aprender uma porção de 
coisas. Você sabia que bebê soluça na barriga? Pois 
é. Depois de quatro gestações, só fui descobrir isso 
na gravidez da Bia. Ela nasceu pequena, com difi-
culdade de mamar, mas insisti. Outra grande mudan-
ça para mim: estava disposta a tentar a amamenta-
ção de maneira exclusiva. E, apesar do cansaço e 
das dificuldades, consegui.

Durante esses meus 21 anos de maternidade 
muita coisa mudou. Não só em mim, que aboli o 
uso de salto alto, mas na maternidade do mundo. 
Há muita informação, disseminada de maneira rápi-
da e capilar, que ajuda a esclarecer, mas que pode 
levar as mamães à neurose.

Precisamos saber, mães, que não temos de dar 
conta de tudo. Hoje, temos de ser lindas, malhar, 
saber cozinhar, trabalhar, cuidar dos filhos e do 
marido, da casa... E, pior: tudo isso com bom humor, 
com paciência, sem lactose e sem glúten. Sou mãe 
de sete e isso faz de mim uma mãe experiente. Mas, 
sim, perco a paciência, surto, choro. Muitas vezes dá 
aquela vontade de sumir, de dormir 12 horas segui-
das. Algumas coisas não mudam, não importa a 
quantidade de filhos.

Fui mãe de diversas formas nestes anos. Hoje, sou 
mãe em tempo integral. Meu foco é preparar sete 
pessoazinhas (uma já é “pessoazona” – rsrs!) para 
ser felizes. Mas sem cobrança de perfeição, porque 
essa mãe ideal, nem nas novelas existe mais! 

Meu lado mãe é forte, mas meu lado mulher nunca foi anulado

"Aos 38 anos, eu estava em uma fase 
mais desacelerada, e dona da situação. 
Assim, para mim, gestar um bebê foi 
aprender uma porção de coisas. Você 
sabia que bebê soluça na barriga?  
Pois é. Depois de quatro gestações,   
só descobri isso na gravidez da Bia"

Com a Bia, me apoderei da maternidade

Julyana, Kleber e sua prole de sete
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14. Trajetória: a partir das plantações capixabas,  
o tomate viaja até nossas lojas com a qualidade que  
o consumidor merece

24. Nossos valores: acompanhe a campanha 
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de todos, o melão mais doce

Capa – Foto: Ricardo D´Angelo
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atitudes de emergência!

Pão de forma, bolo e biscoitos são alguns dos alimentos que 
mais estragam antes que todo o conteúdo da embalagem 
seja consumido. Se abriu o pacote, é melhor consumir rápido. 
A nutricionista Cristiane Araújo, da Santa Casa de Misericórdia 
da cidade do Rio de Janeiro, ressalta que todo produto ali-
mentício tem data de validade. “Contudo, depois de aberta 
a embalagem, o prazo para consumo é mais curto”, afirma. 
“Isso porque existem vários tipos de microrganismo, entre 
fungos e bactérias, que podem contaminar os alimentos. 
As bactérias se reproduzem em alimentos que têm uma 
quantidade de água e proteína maior na composição, já 
os fungos preferem alimentos secos, frescos e com maior 
quantidade de açúcar (produtos de padaria, por exemplo)”, 
diz Cristiane.

Ela alerta que é muito perigoso ignorar a orientação, pois 
nem sempre o alimento contaminado tem alterações de odor, 
sabor e textura. “Não vale verificar se está com cheiro ou 
gosto ruim, pois o alimento pode estar deteriorado sem 
apresentar alterações desses tipos. Outro erro é descartar 
somente o item que apresenta a alteração (mofo, por 
exemplo) e consumir o restante. Se em uma embalagem 
de pão somente uma fatia estiver com alteração, não quer 
dizer que as demais já não estejam contaminadas. O correto 
é descartar todo o pão da embalagem”, afirma. 

Para evitar o desperdício, a nutricionista dá algumas dicas:

Contra o
desperdício,

VEJA O quE fAzER 

COM AlgunS 

AlIMEntOS AntES 

quE fIq
uEM VElhOS

• Pães de forma: devem ser 
acondicionados em ambientes longe 
de umidade. Se não houver tempo 
de consumir vagarosamente, uma 
fatia por dia, antes que fique velho, 
organize uma pizzada, usando o pão 
para fazer pizza de forno. É só colocar 
as fatias de pão em uma travessa 
untada e cobrir com molho de 
tomate, queijo e orégano. Pães sírios 
também podem se transformar em 
minipizzas, só que em vez de  
colocá-las no forno, coloque-as na 
frigideira antiaderente com queijo  
e outros recheios de preferência.

• Bolos: os caseiros podem ser 
congelados em potes herméticos por 
até três meses. “O ideal é congelar 
em fatias, pois assim descongela-se 
apenas a que será consumida.”

• Biscoitos: devem ser 
acondicionados em potes herméticos, 
não se esquecendo de anotar a data 
de validade descrita na embalagem 
do produto. “Os do tipo cream 
cracker podem ser aproveitados para 
dar liga em almôndegas, substituindo 
a farinha. Para obter o ingrediente, 
é só batê-los no liquidificador até 
formar uma farofa.”

• Arroz: de tão básico, diz Cristiane, 
muitas vezes é preparado em 
quantidades exageradas, servindo 
para diversas refeições. Enquanto 
cru, tem mais durabilidade. Mas, 
depois de cozido, dura poucos dias. 
Ao perceber que a sobra vai ficar 
“encostada” na geladeira, tome 
uma atitude para dar-lhe vida nova: 

pegue o arroz pronto e aproveite 
para incluir quaisquer verduras ou 
legumes que também podem estar 
quase passando do ponto (cenoura, 
abobrinha, tomate, campinhos, 
milho, ervilha e brócolis são 
algumas). Cozinhe os vegetais à parte 
e misture-os ao arroz já aquecido.

ímã de geladeira

Isso é ser Cookies Jasmine. Nossos biscoitos não 
têm adição de açúcar refinado, corantes nem  
componentes químicos artificiais ou transgênicos. 
 São fontes de fibras, feitos com os melhores 
ingredientes integrais e de origem vegetal. 
Mais saborosos e saudáveis para você aproveitar.
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www.jasminealimentos.com

R-JAS-3219.2.2-ANUNCIO-CampCookies-20.5x27.5cm.indd   1 5/31/16   6:07 PM
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ímã de geladeira
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O molho branco é corriqueiro, simples o bastante para incitar a displicência e... 
Dar errado! Conforme explica o chef Rosny Gerdes, professor da Accademia Gas-
tronomica, em São Paulo, a clássica receita francesa de béchamel – como é cha-
mado originariamente – é feita com base no roux (farinha de trigo e manteiga 
derretida), leite integral, cebola piqué e noz-moscada. Sem a devida atenção, a 
farinha pode empelotar e prejudicar o resultado. Portanto, a dica é privilegiar o 
fogo baixo e dar preferência ao uso do fouet para obter uma mistura homogênea.

“Béchamel é um molho versátil, usado como toque especial do sanduíche 
croque monsieur”, afirma. A receita igualmente francesa dá sofisticação ao 
nosso misto-quente. “Esse é um preparo bem básico, feito com pão de forma, 
presunto cozido e queijo grelhado em uma frigideira, coberto com o molho 
béchamel e, posteriormente, gratinado. Seu par, o croque madame, é feito 
da mesma maneira e recebe por cima um ovo levemente cozido.” 

Muitas receitas italianas de massa, com destaque para a lasanha, também 
usam esse molho, assim como couve-flor gratinada, para dar mais um exem-
plo. Treine seu béchamel com a receita de croque monsieur incrementado 
do chef Rosny – que criou uma versão contemporânea com abobrinha – e, 
quando estiver craque, use a criatividade para aplicá-lo em outros pratos!

DE fORMA SiMPlóRiA, é O nOSSO MOlhO BRAnCO.  
DE fORMA SOfiSTiCADA, é O TOquE ESPECiAl quE TRAnSfORMA 
O MiSTO-quEnTE nO CláSSiCO CROquE MOnSiEuR

Béchamel

INGREDIENTES
•	800	ml	de	leite	integral
•	60	ml	de	manteiga	sem	sal
•	30	g	de	farinha	de	trigo	peneirada
•	1/2	unidade	de	cebola	piquê	 
		 (cebola	temperada	com	1	pitada	 
 de cravo e folha de louro)
•	Noz-moscada	a	gosto
•	Sal	a	gosto

MODO DE PREPARO
1. Aqueça o leite com a cebola piquê.  
2. Em uma outra panela, derreta a 
manteiga ao fogo baixo e acrescente aos 
poucos a farinha de trigo. Cozinhe por 
cerca	de	3	minutos,	sem	parar	de	mexer,	
de prefência com o auxílio do fouet, para 
obter um molho branco uniforme. 
3. Despeje o leite morno e aromatizado 
aos poucos e vá misturando ao molho. 
Aumente o fogo para médio e mexa até  
o molho ferver e tornar-se mais espesso.  
4. Diminua o fogo e continue mexendo até 
a farinha de trigo cozinhar. 5. Tempere  
com sal e noz-moscada a gosto.

MOLHO BÉCHAMEL 
RENDIMENTO: 4 PORçõES

DIfICuLDADE:    fáCIL    MÉDIO    DIfíCIL

francês
gosta

como

CROQuE MONSIEuR DE 
ABOBRINHA E PRESuNTO CRu 
RENDIMENTO: 4 PORçõES

DIfICuLDADE:    fáCIL    MÉDIO    DIfíCIL

INGREDIENTES
•	8	fatias	de	pão	de	forma
•	2	colheres	(sopa)	de	manteiga	sem	sal

INGREDIENTES PARA O RECHEIO
•	60	g	de	mascarpone	(ou	similar)	
•	80	g	de	queijo	parmesão	ralado	
•	1	abobrinha	italiana	ralada
•	4	colheres	rasas	(sopa)	 
 de mostarda Dijon
•	4	pepinos	em	conserva	fatiados
•	4	fatias	de	presunto	cru	 
 tostado ao forno

INGREDIENTES PARA A COBERTuRA 
•	60	g	de	manteiga	sem	sal	
•	60	g	de	farinha	de	trigo	
•	500	ml	de	leite	integral	
•	Noz-moscada	a	gosto
•	2	gemas	de	ovos
•	100	g	de	queijo	emmental	ralado	
•	Sal	e	pimenta-do-reino	a	gosto
 
MODO DE PREPARO
1. Derreta a manteiga em uma frigideira e 
doure as fatias de pão de forma por cerca 
de	2	minutos	de	cada	lado.	Remova	do	
fogo e reserve. 2. Em um bowl, misture  

o mascarpone e o queijo parmesão ralado 
e espalhe-o por uma das fatias de pão. na 
outra espalhe a mostarda Dijon. 3. Cubra  
a camada de mascarpone com abobrinha 
ralada e fatias de pepino em conserva. 
Deite a fatia tostada de presunto cru  
e feche com a outra fatia de pão.
 
MODO DE PREPARO DA COBERTuRA
1. Em uma pequena caçarola, derreta 
a manteiga, adicione a farinha e mexa 
bem. 2. Adicione o leite aos poucos, 
misturando sempre. Ao atingir o ponto 
de fervura, cozinhe ao fogo baixo por  
5	minutos	até	obter	um	molho	bem	
cremoso. 3. Retire do fogo, tempere com 
noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. 
Bata as gemas com um fouet e misture 
bem. 4. Cubra o croque monsieur com 
esse composto, polvilhe queijo 
emmental ralado e leve ao forno 
preaquecido	a	200	°C	para	gratinar	por	
5	minutos	ou	até	dourar.	
 
Sugestão: como guarnição de 
acompanhamento, sirva uma saladinha de 
folhas verdes temperadas com azeite e 
vinagre balsâmico a gosto.

ABOBRINHA
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Há quem diga que insistir em tomar leite depois de adulto 
é bobagem. Não é, especialmente depois dos 40 anos de 
idade, quando a perda óssea tende a se agravar. E o leite 
é uma fonte imbatível de cálcio. A Academia Nacional de 
Ciências dos Estados Unidos recomenda a ingestão de 
1.000 miligramas de cálcio por dia para adultos de 19 a 50 
anos – e um copo de leite tem cerca de 300 miligramas. Os 
derivados, como queijo e iogurte, valem para essa soma.

É bom esclarecer que se trata do leite de vaca, boa 
fonte de magnésio, importante na prevenção de obesidade 
e osteoporose, e de potássio, envolvido no controle da pres-
são arterial e das contrações musculares. Seja o integral, o 
semidesnatado, seja o desnatado, pois a diferença 
entre eles está principalmente no teor de gordura, 
que no terceiro é mais baixo. “Por isso, esse é o 
tipo indicado para quem precisa perder peso”, diz 
a nutricionista Valéria Fichman. “Em um copo de 
leite desnatado há cerca de metade das calorias 
e apenas 3,5% das gorduras existentes no leite integral.”

Leite
IlUStrE FONtE dE CálCIO, ESSE AlImENtO É ImPOrtANtE Em tOdAS AS FASES dA VIdA

para sempre

“Elaboradas com extratos de soja, de arroz,  
de amêndoa, entre outros, que são chamados por  
alguns de ‘leite vegetal’. Para ser um substituto 
mais à altura do leite animal, é importante que sejam 
enriquecidos com cálcio, magnésio e vitamina D”

Leite de aveia

O leite de cabra contém menos cálcio, mas tem van-
tagens. O nível de vitamina A é mais alto e o de colesterol 
é mais baixo. também tem menos lactose, interessante 
para quem tem alergia ou intolerância. 

“Quando a questão é a intolerância à lactose, o açúcar 
do leite, as consequências são desconforto, como inchaço 
e dores na barriga”, afirma a nutricionista. Uma alternativa 
são os leites de vaca sem lactose. Outra, as bebidas 
de origem vegetal. “Elaboradas com extratos de soja, 
de arroz, de amêndoa, entre outros, que são chamadas 
por alguns de ‘leite vegetal’. Para ser um substituto 
mais à altura do leite animal, é importante que sejam 
enriquecidos com cálcio, magnésio e vitamina d”, diz 
Valéria. “São um boa opção especialmente para pessoas 
que não devem consumir o leite por questões de alergia, 
que ocorre quando as proteínas do leite provocam reações 
mais sérias, como falta de ar, vômitos e diarreia.”

ímã de geladeira

ingredientes do leite de aveia
•  1 xícara (chá) de aveia em flocos
•  3 xícaras (chá) de água

modo de preparo
1. deixe a aveia de molho na água por 
1 hora. 2. Bata no liquidificador e coe 
em um pano fino.

Por ser um líquido que engrossa  
quando aquecido, o leite de aveia  
é um bom ingrediente para receitas 
encorpadas, podendo substituir o creme 
de leite no molho de estrogonofe,  
por exemplo, ou para fazer bolos.
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om um sorriso largo no rosto, Leacir Malavasi, de 73 anos, 
observa a chegada dos caminhões que, aos poucos, vão 
sendo carregados do fruto que mudou a história de sua 
família: o tomate. Na década de 1960, ele trabalhava como 

entregador, mas no início dos anos 1970 passou a plantar sua pró-
pria mercadoria. Hoje, sua produtora, a Irmãos Malavasi, tem uma 
área de cultivo no estado do Espírito Santo, equivalente a 110 cam-
pos de futebol divididos entre os municípios de Santa Teresa, onde 

C

1.
As mudas, que chegam em 
bandejas, ficam 30 dias na 
estufa. Depois de transferidas 
para o solo, são irrigadas por 
gotejamento (abaixo)

tudo começou, e em Linhares, de onde sai a maior parte dos tomates 
que abastecem as lojas cariocas e capixabas da Hortifruti.

“Em 1998, a Malavasi plantava cerca de 50.000 pés por ano. Agora 
está na faixa de 800.000 a 1 milhão de pés”, diz Leonir, filho mais velho 
de Leacir, que junto com o irmão mais novo Leonir Junior, toca de 
perto a produção. Muitas vezes, acorda antes de o Sol nascer, por volta 
das 5h30, e só para de trabalhar quando o último caminhão deixa a 
fazenda, o que pode ir noite adentro. A rotina segue no dia seguinte.

Os estágios da produção que envolvem o cultivo do tomate são 
delicados, feitos quase sempre manualmente. O princípio se dá com 
mudas que vêm de empresas especializadas do Espírito Santo e de 
São Paulo, chegando às fazendas em bandejas com 128 unidades. 
Antes de ir para o solo da lavoura, elas ficam 30 dias na estufa. 
Durante esse tempo, a terra é preparada para receber o início do pé 
de tomate, envolvendo etapas como a correção do solo, quando 

“Em 1998, a Malavasi plantava cerca de 
50.000 pés por ano. Agora está na faixa de 
800.000 a 1 milhão de pés” Leonir Malavasi

2.
Espaçados para crescer confortavelmente, os 
tomateiros são suportados por estacas.

da cor
Tomates

do amor
A delicAdA 

produção de 
tomAtes que 

embArcAm 
no espírito 

sAnto AindA 
esverdeAdos 
pArA chegAr 

no ponto Até 
os clientes 
hortifruti

por Vitor de AzeVedo Lopes   
fotos ricArdo d’AngeLo  
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necessário, a colocação das estacas, que servem de suporte para as 
plantas crescerem, e também a colocação das fitas gotejadoras que 
promovem a irrigação. Na fazenda de Linhares, a água vem da 
Lagoa das Palmas.

No plantio, diversas etapas acontecem ao mesmo tempo, atribuin-
do dinamismo à colheita e ao abastecimento das lojas. Se em uma 
área observam-se mudas que acabaram de ser plantadas, logo à 
frente encontram-se pés com cerca de 30 dias na terra, já com uma 
altura de aproximadamente 1 metro. Ao lado, em estágio mais avan-
çado, tomateiros com quase 2 metros de altura e apresentando fru-
tos em diferentes tamanhos.

O patriarca da família explica que o tomate é um fruto cujo ciclo entre 
o plantio e a colheita é considerado curto, com duração média de 90 
dias. “Temos o cuidado de fazer a programação do semeio de 30 em 
30 dias, porque a colheita do pé adulto é feita pouco a pouco, ao longo 
de 30 dias. Enquanto há alguns prontos para ser colhidos, há outros 
ainda brotando no pé”, diz o produtor. “Há também, no mesmo toma-
teiro, flores que ainda darão o fruto, que só aparece depois que a flor 
desabrocha e seca, dando lugar ao tomate pronto para crescer. Na 
produção da Irmãos Malavasi, a colheita é feita três vezes por semana 
até que se esvazie o pé inteiro. Cada penca do tomateiro fornece em 
média cinco tomates. Cada pé, cerca de 50 frutos, podendo variar de 10 
a 15 quilos de tomates colhidos em cada um. 

trajetória

3.
Cada flor que brota, depois que seca dá 
lugar ao fruto, que nasce com a casca 
verde. Cada um a seu tempo, podendo 
levar até 30 dias entre o primeiro e o 
último a ser colhido do mesmo pé.

Redução do gasto
de água e uso de 

defensivos.*
Bom para o coração, 
previne o câncer e o 

envelhecimento precoce.

 Vai bem em qualquer salada, 
lanche, suco e molho.

um tomatinho pra toda hora!

o preferido das 
crianças até na 
hora do recreio!

É mais crocante, saboroso e 
possui baixo teor calórico.

Fruticultura Fiorello, desde 1986 produzindo tomates,
framboesas, amoras e mirtilos com dedicação e responsabilidade.

www.fruticultura�orello.com.br                     32 3454-0322

cultivoconsciente esustentável
sustentável
sustentável
sustentável*Dado à tecnologia de cultivo em vaso, dentro de ambiente protegido e nutrição adequada.
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ÁguA no pé 
Para que os pés de tomate cresçam sadios, algumas etapas precisam 
ser respeitadas e bastante detalhadas, como o preparo do solo com o 
adubo correto, e a irrigação, durante todo o ciclo de crescimento do 
fruto. Costuma-se dizer que tomate gosta de água no pé e não na 
folha. É por isso que a irrigação se dá ao nível do solo, molhando da 
base para a raiz. E como o gotejamento ocorre exatamente onde está 
a planta, não há desperdício de água. “Normalmente, a gente irriga 
uma vez por dia. Se o tempo estiver fresco, podemos esperar até dois 
dias. O melhor horário para irrigar é à noite “, afirma Leonir.

O frescor é uma das marcas registradas do tomate, que, segundo 
o produtor, deve ser cultivado em locais que apresentem temperatu-
ras de 15 a 25 graus. Caso a temperatura seja maior, o tomate ama-
durece mais rápido. Em temperaturas menores do que a mínima, o 
pé tem problema de crescimento.

Além disso, generosidade é um termo que certamente podemos atre-
lar a esse que é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. 
De acordo com Leonir, embora seja exigente na qualidade dos nutrien-
tes da terra, o pé de tomate, ao final do ciclo útil, não esgota o solo, 
deixando o terreno pronto para receber outros cultivos, como de melan-
cia, café, milho e coco. “Podemos dizer que o tomate refaz o solo.”

tomAtes Verdes
Após a colheita, os tomates são colocados em caixas e levados para 
a máquina que realizará a limpeza do fruto. A água cai na esteira 
com os tomates e retorna para o rio somente depois de passar por 
um processo de filtragem. Na sequência, os tomates são separados 
de acordo com quatro tamanhos, colocados novamente em caixas e 

4.
Após a colheita, os tomates 
passam por uma máquina para 
ser lavados. Então, são separados 
por tamanho,encaixotados e 
embarcados no caminhão que os 
levará às lojas. O ciclo completo 
leva cerca de 90 dias.

www.rebela.com.br

Azeite de OlivA extrA virgem OlivAttO
elegante combinação de azeitonas chilenas 
que ressalta e acompanha perfeitamente 
todos os tipos de preparo.

Tempere o seu dia a dia 
com o melhor sabor.

OrigiNAl dO CHile

Acidez  
máxima 0,2%

REB001-16 Anuncio Azeite Chileno 205x275mm.indd   1 5/31/16   11:31 AM
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imediatamente seguem para os caminhões que farão a distribuição 
para os pontos de venda.

Leonir explica que boa parte dos tomates chega a essa etapa com 
a cor verde, mas já madurando. O chamado processo de vermelhi-
dão será finalizado naturalmente, chegando às lojas com a cor ver-
melho-vivo característica do fruto. “Desse modo, ele vai ainda mais 
fresco para o cliente”, afirma.

Durante o embarque dos frutos, Leacir pega uma pequena faca, 
abre um tomate e prova. “Ao chegar aqui o tomate tem que estar 
bom. E estes, que estamos provando, estão. Vocês podem ver como 
o tomate está bonito, fresco e com sabor”, diz, satisfeito. Seu filho pega 
o  smartphone: “Hoje em dia, não basta dizer, tem de mostrar. Além 
de todo o cuidado que temos e dos compradores que vêm conferir 
de perto como está a plantação, é muito comum a gente mandar 
fotos e vídeos para que as lojas vejam a produção. A tecnologia nos 
auxilia muito nesse ponto.”

E é para ficar tranquilo que esse carinho com o produto vai ser 
levado até o cliente, a família Malavasi sabe que pode contar com a 
Hortifruti. “Posso afirmar com certeza que a Hortifruti foi uma das 
primeiras redes de varejo a tratar com cuidado e carinho as frutas, 
legumes e verduras. No início de nossa história, não era comum 
investir nisso. Hoje, é referência. Eu, enquanto produtor, tenho a 
garantia que meu produto, que trato tão bem aqui na fazenda, tam-
bém será tratado com cautela e chegará ao consumidor com a 
mesma qualidade com que estou vendo sair daqui”, diz Leonir, con-
tente com os 25 anos de parceria com a Hortifruti.

5.
Leonir Malavasi (à esq.) e Leacir acompanham 
a colheita dos tomates em Santa Teresa (ES). 
Nas caixas, ainda esverdeados, os frutos  
estão lavados e prontos para ser transportados 
às lojas Hortifruti
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ingredientes
• 1,5 kg de tomate italiano
• 400 g de queijo gorgonzola
• 100 g de amêndoas laminadas douradas
• 100 g de pão italiano
• 50 g de farinha de rosca de pão italiano
• 5 g de ciboulette em talos
• 100 ml de azeite
• Sal e pimenta a gosto

modo de prepAro

FAroFA de AmêndoAs: 1. Em uma 
frigideira, aqueça a farinha de rosca no 
azeite e tempere com sal. 2. Quebre 
bem as amêndoas, junte-as ao preparo 
e reserve.

tomAte: 1. Faça um corte superficial ao 
longo do comprimento de cada tomate  
e coloque-os em uma forma. 2. Tempere 
com azeite, sal e pimenta. 3. Asse ao 
forno preaquecido a 350 °C, retire do 
forno e deixe esfriar. 4. Corte o 
gorgonzola em cubos de 1,2 cm e coloque 
um cubo em cada tomate, sobre o corte 
previamente realizado. 5. Polvilhe 
generosamente com a farinha de 
amêndoas e leve ao forno a 250 °C. 
Deixe até que o gorgonzola derreta e  
a farinha de amêndoas toste.  
6. Finalize com os talos de ciboulette  
e sirva com o pão de Genzano.

tomAtinhos recheAdos  
com gorgonzoLA
rendimento: 10 porções

diFicuLdAde:    FÁciL    médio    diFíciL
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tomAte

ingredientes do FLAn
• 350 g de tomate momotaro
• 225 g de açúcar
• 200 g de água
• 100 g de tomate sweet grape
• 50 g de cenoura
• 50 g de talo de salsão
• 7 g de gelatina em folhas
• 2 g de hortelã em folhas pequenas
• 700 ml de suco de tomate
• 150 ml de vinho rosé
• 3 gotas de molho inglês
• 1 pitada de sal

ingredientes pArA montAgem
• 350 g de tomate italiano
• 100 g de açúcar
• 200 ml de vinho rosé
• 1/2 pedaço de canela em pau

modo de prepAro

FLAn: 1. Com uma faca afiada, retire a 
pele e as sementes do momotaro, corte-
-os em cubos de 1,5 cm. 2. Corte o sweet 

grape em rodelas e reserve. 3. Em uma 
panela, coloque a água com o açúcar e 
deixe ferver até obter um caramelo-claro.  
4. Adicione o suco de tomate, o vinho, 
o salsão e a cenoura cortados ao meio.  
5. Junte o sal e as gotas de molho inglês, 
e deixe cozinhar por 15 minutos ao fogo 
médio. 6. Retire a cenoura e o salsão, 
acrescente os tomates e a hortelã.  
7. Retire do fogo, deixe esfriar por 3 
minutos, adicione a gelatina hidratada e 
misture bem. 8. Deixe esfriar por mais 
10 minutos e leve à geladeira.

montAgem: 1. Descasque os tomates 
italianos e corte-os em 4 partes, na 
vertical. 2. Retire as sementes e o excesso 
de polpa, de forma que cada pedaço fique 
com o formato de uma pétala e reserve.  
3. Coloque o vinho, o açúcar e a canela em 
uma panela, espere levantar fervura e 
deixe por 8 minutos. 4. Retire do fogo, 
adicione as pétalas de tomate, deixe 
esfriar e reserve. 5. Desenforme o flan e 
sirva com as pétalas de tomate em calda.

FLAn de tomAte
rendimento: 10 porções

diFicuLdAde:    FÁciL    médio    diFíciL
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nossos valores

uita gente nem se lembra, mas havia 
vida antes das redes sociais. E também 
campanhas da Hortifruti. Brincadeiras 
à parte, as divertidas peças de marke-

ting criadas pela agência MP Publicidade, devido às 
suas sacadas bem-humoradas, ficaram famosas até 
em cidades nas quais a Hortifruti não está presente. 

“A campanha que fazia referência a filmes foi su-
cesso retumbante há dez anos. Milhares de fãs que 
reagiam positivamente a cada outdoor enchiam as 
caixas de sugestões das lojas e as de e-mails da Hor-
tifruti de elogios, comentários e ideias”, afirma a di-
retora da agência, Mônica Debbané. “Clientes, par-
ceiros e o próprio time da Hortifruti nos pediam que 
a retomássemos. Então, nosso grande desafio seria 
voltar com a campanha apelidada de Hollywood, 
sem que parecesse ‘requentada’, repetida.” 

Saboreie os

Cruzando referênCias do mundo 
dos vegetais e do Cinema, a 

Campanha Conta Com um hotsite 
que reúne as divertidas peças 

publiCitárias da hortifruti

lançamentos

A solução foi relançá-la via redes sociais, a fim de encontrar os fãs do 
passado e conquistar novos. Para isso, foi criado o Hortiflix: uma plata-
forma on-line com todos os sucessos antigos, que depois receberia os 
lançamentos. “Até a Netflix curtiu e entrou no espírito da campanha, ao 
criar um post interagindo com a gente. Adoramos!”, diz Mônica. 

Para dar o impulso inicial, a agência fez um filme com trechos dos 
melhores sucessos do passado para divulgar o Hortiflix, divulgado nas 
redes sociais e nos cinemas. Além disso, foram criados posts com os 
cartazes de filmes como A Incrível Rúcula, O Quiabo Veste Prada, E o 
Coentro Levou, convidando para uma visita ao hotsite hortiflix.com.br

A participação do público foi es-
sencial. Mônica conta que frases 
como “Amo o marketing da Hortifru-
ti”, “Como não amar a @Hortifruti”, 
“Quero casar com a Hortifruti” lota-
ram o feed e a timeline das redes 
sociais. “No hotsite Hortiflix, em três 
meses recebemos aproximadamen-
te 1.500 sugestões. E muitas outras 
vieram pelo Twitter, Instagram e 
Facebook. A ideia do filme Kung Fu 
Manga, por exemplo, foi sugestão 
do público”, diz a publicitária. Entre 
séries televisivas e filmes, já pas-
sam de 20 novos títulos. Milhons,  
Maçãtrix, Kung Fu Manga e Tartaru-
vas foram os iniciais. 

Empenhada, a equipe aproveitou 
a noite de premiação do Oscar para fazer uma cobertura especial, em 
tempo real, durante o evento, enquanto criaram mais dez títulos fazendo 
referência aos filmes indicados ao prêmio mais importante do cinema. 

M

Vem lançamento aí! não deixe de conferir no Facebook e  
no Instagram da Hortifruti, e também no hotsite hortiflix.com.br

o “catálogo” de sucessos conta 
com mais de 40 peças

Muitos títulos foram sugeridos 
pelo público, por meio das redes 
sociais da Hortifruti
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IngredIentes da endívIa gratInada
•	4	unidades	de	endívia
•	 3	colheres	(sopa)	de	queijo	de	cabra	cremoso
•	80	g	ou	4	colheres	(sopa)	de	queijo	parmesão	ralado
•	Sal	marinho,	pimenta	em	grãos	e	azeite		
	 extravirgem	a	gosto

Modo de preparo da endívIa gratInada
1.	Preaqueça	o	forno	a	200	ºC.	2.	Em	uma	tábua,		
corte	a	endívia	ao	meio,	tempere	com	sal,	pimenta	e		
um	fio	de	azeite.	3.	Recheie	com	o	queijo	de	cabra	e	
salpique	o	parmesão.	4.	Leve	ao	forno	até	gratinar.		
Retire	com	cuidado.	

IngredIentes do Molho de Mostarda  
coM lIMão-sIcIlIano
•	1/2	pote	ou	150	g	de	mostarda	Dijon
•	80	g	ou	4	colheres	(sopa)	de	mel	ou	melaço	de	cana
•	Raspas	e	sumo	de	1	limão
•	250	ml	ou	1	xícara	(chá)	de	azeite	extravirgem
•	4	pedras	de	gelo
•	Sal	marinho,	pimenta	em	grãos	e	tomilho	a	gosto

IngredIentes da redução de aceto
•	1	1/2	xícara	(chá)	de	aceto	balsâmico
•	1/2	xícara	(chá)	de	açúcar	mascavo	

IngredIentes da salada
•	112	g	ou	8	folhas	de	radicchio	higienizadas
•	120	g	ou	8	folhas	de	alface-americana	higienizadas
•	80	g	ou	1/2	maço	de	rúcula	higienizado
•	1	cebola-roxa	fatiada	em	meia-lua	(deixe	de	molho		
	 na	água	com	gelo)
•	20	tomates	sweet	grape	cortados	ao	meio
•	32	g	ou	3	colheres	(sopa)	de	semente	de	girassol		
	 sem	a	pele	e	tostadas
•	80	g	ou	4	colheres	(sopa)	do	molho	de	mostarda		
	 com	limão-siciliano

Modo de preparo

Molho de Mostarda coM lIMão-sIcIlIano: 1.	Em	um	
liquidificador,	coloque	todos	os	ingredientes	e	corrija	os	
temperos.	2.	Bata	até	o	gelo	dissolver	e	a	textura	ficar	
homogênea.	Reserve.

redução de aceto:	1.	Em	uma	panela,	coloque	o	aceto		
e	o	açúcar	mascavo.	2.	Deixe	reduzir	até	virar	uma	calda,	
resfrie	e	reserve.

salada: 1.	Em	um	bowl,	disponha	as	folhas	picadas,	a	
cebola	e	os	tomatinhos.	2.	Envolva	bem	a	salada	no	molho.	

MontageM
1.	Em	um	prato	redondo,	risque	com	a	redução	de	aceto.		
2.	Coloque	a	endívia	gratinada	sobre	a	redução.	3.	Ao	lado,	
disponha	a	salada	e	salpique	as	sementes	de	girassol	tostadas.

salada Morna
rendIMento: 4 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

menu do chef

QuE	SEjA	PELo	mEnoS	PoR	umA		
REfEição,	DELiCiE-SE	Com	A	
ALimEntAção	SEm	CARnE,	mAS	
RiCA	Em	CoRES	E	SABoRES

26

por	ana paula kuntz
fotos	rIcardo d’angelo

Um levantamento do Ibope, em 2012, 
apontou que no Brasil 10% dos homens 
e 9% das mulheres com mais de 18 anos 
se dizem vegetarianos. Ou seja, têm os ve-

getais como a base principal de sua dieta. Porém, 
o restante da população, digamos, os carnívoros, já 
conta com muitos simpatizantes da alimentação sem 
carne – nem que seja por um dia, ou ao menos em 
uma refeição. Afinal, o mundo das frutas, legumes e 
verduras tem muitos ingredientes para compor um 
menu completo e satisfatório em termos de sabor, 
nutrição e sustância. E saudáveis.

Conforme explica a socióloga Marly Winckler, 
presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, a 
alimentação vegetariana, quando bem planejada, 
como todas as dietas devem ser, promove o cresci-
mento e o desenvolvimento adequados e pode ser 
adotada em todos os ciclos da vida, inclusive por 
atletas, nos períodos de gestação, na infância e na 
terceira idade. Estudos publicados no Journal of the 
American Dietetic Association demonstraram que 
as populações vegetarianas têm 31% menos cardio-
patias, 50% menos diabetes, menos vários tipos de 
câncer, sendo 88% menos câncer de intestino grosso 
e 54% menos câncer de próstata.

Mas ainda há preconceito. Que é, em grande par-
te, psicológico, segundo Priscilla Herrera, chef do 
restaurante Banana Verde. “Digo que meu estabe-
lecimento serve ‘comida natural’, porque rotular de 
‘vegetariano’ espanta muita gente. À toa, lógico, por-

vegetariano
Experimente ser

endívIa
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que aqueles que se permitem experimentar sempre 
acabam dando o braço a torcer”, diz ela, completan-
do que em dez anos com as portas abertas já con-
quistou muitos clientes carnívoros. 

Por ser um estilo de vida, adotar essa dieta muitas 
vezes interfere no lado social, colocando os vegeta-
rianos à margem dos eventos, também sem motivo. 
“Eu mesma não sou radicalista. Até gostaria de ser 
vegana (veja o quadro), mas não abro mão de queijo 
e derivados de leite”, afirma. “Além disso, frequen-
to churrascos, sim! Mas sempre contribuindo, por 
exemplo, com papelotes de abobrinha para assar na 
brasa que, diga-se, fazem o maior sucesso!”. Afinal, 
com seu toque de chef, ela é capaz de fazer quem 
torce o nariz para brócolis, vagem e outros “verdi-
nhos” comer tudo isso, e com gosto.

Para Priscilla, a conotação hippie ou mesmo diet que 
o vegetarianismo tinha antigamente está mudando. 
“Tem sido um árduo trabalho, mas estamos conseguin-
do provar que ser vegetariano é saboroso e divertido.”

A	chef	Priscilla	Herrera	conta	
que	muitas	pessoas	que	não	
são	vegetarianas	frequentam	
regularmente	seu	restaurante

20 de março é o Dia Mundial sem 
Carne (iniciativa lançada nos Estados  
Unidos em 1985, como campanha  
de sensibilização à dieta vegetariana).

1o de outubro é o Dia Mundial  
do Vegetarianismo.

Segundo o Ibope, 8% da população  
brasileira é vegetariana. 

A proporção é maior (10%) entre pessoas  
na faixa de 65 a 75 anos. 

Entre os jovens de 20 a 24 anos,  
o percentual é um pouco menor (7%).

Fortaleza (CE) é a capital com maior percentual  
de vegetarianos no país (14%).

EntrE os 
vEgEtarianos, 
há no Brasil:

Não coNsomem carNe
Nem peixe, frango,  
crustáceos etc.

Não coNsomem ovos
Nem produtos com  
ovos e derivados

Não coNsomem  
laticíNios
Nem derivados

Não coNsomem Nada 
de origem aNimal 
Na alimeNtação

Não coNsomem Nada  
de origem aNimal
Alimentação, vestuário, 
beleza etc.
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IngredIentes
•	1	abacate	maduro	descascado,	em	cubos,	ou	2	avocados
•	2	tomates	médios	maduros	em	cubos	pequenos
•	1	cebola-roxa	picada	bem	fino	na	água	com	gelo
•	1	pimenta-dedo-de-moça	sem	as	sementes
•	1/2	xícara	(chá)	de	folhas	de	coentro
•	Sumo	de	1	limão
•	2	colheres	(sopa)	de	azeite	extravirgem
•	Pimenta-do-reino,	salsinha,	cebolinha	e	sal	a	gosto

Modo de preparo
1.	Pique	os	tomates,	a	pimenta-dedo-de-moça	e	as	folhas	de	coentro	e	
coloque-os	em	uma	tigela.	Adicione	a	cebola-roxa	sem	água,	o	sumo	do		
limão	e	o	restante	dos	temperos.	2.	Acrescente	o	abacate	e	amasse-o	
grosseiramente.	misture	com	cuidado	para	que	o	abacate	não	vire	uma		
pasta;	os	pequenos	pedaços	fazem	parte	da	receita.	3.	Adicione	o	azeite.	
Prove	e	corrija,	se	necessário.	4.	Sirva	com	chips	de	banana	verde.

guacaMole coM chIps de banana verde
rendIMento: 4 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

abacate
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IngredIentes
•		1	kg	de	minimoranga		
	 ou	4	unidades
•		1	bandeja	(200	g)		
	 de	shimeji	desfiado
•		1	banana-da-terra	assada	ao	forno,		
	 descascada	e	fatiada	em	rodelas
•		1	xícara	(chá)	de	leite	de	coco
•		1	cebola	média	picada
•		2	dentes	de	alho
•		2	colheres	(sopa)	de	alho-poró
•		1	pimentão	vermelho		
	 em	cubos	pequenos
•		2	colheres	(sopa)	de	azeite	de	dendê
•		4	colheres	(sopa)	de	purê	de		
	 mandioca	cozida
•		Sal,	pimenta-dedo-de-moça,		
	 coentro,	salsinha	e	ciboulette	a	gosto

Modo de preparo
1.	Coloque	para	ferver	uma	panela	
grande	com	água.	2.	nas	
minimorangas	corte	com	uma	faca	de	
legumes	a	parte	que	tem	um	cabinho,	
raspe	as	sementes	e	cozinhe-as	
por	10	minutos	em	água	fervente.		
3.	Retire	do	fogo	e	dê	um	choque	
térmico	com	água	fria;	reserve.		
4.	Em	outra	panela,	coloque	o	azeite	
de	dendê,	a	cebola,	o	alho,	o	
pimentão	e	o	alho-poró	e	refogue	
bem.	5.	Acrescente	o	shimeji	desfiado	
e	o	leite	de	coco;	deixe	apurar	por	
alguns	minutos.	6.	misture	o	purê	de	
mandioca,	mexa	até	ficar	
homogêneo,	acrescente	a	banana	e	
adicione	os	demais	temperos.		
7.	Recheie	as	minimorangas	com	o	
bobó	de	cogumelos	e	sirva	em	seguida.

bobó de coguMelos  
na MInIMoranga
rendIMento: 4 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

menu do chef

Moranga
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Na dieta vegana, 
chamada também 
vegetariana estrita, o 
desfalque nutricional 
mais preocupante é 
o da vitamina B12 
(essencial para a 
reprodução celular e a 
formação do sangue), 
que precisa ser ingerida 
para suplementação. 
Fora ela, todas as 
vitaminas e minerais 
podem ser encontrados 
nos vegetais, inclusive o 
ferro, presente em maior 
quantidade no coentro, 
no feijão, na soja, na 
lentilha e na castanha.

Viver
sem carne
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menu do chef

IngredIentes 
do creMe de baunIlha
•		250	ml	de	creme	de	leite	fresco		
•		6	unidades	de	gemas	peneiradas
•		2	xícaras	(chá)	de	açúcar	orgânico
•		250	ml	de	leite
•		2	colheres	(sopa)	de	licor	Baileys
•		1/2	unidade	de	fava	de	baunilha

IngredIentes da calda de aMora
•		1	1/2	xícara	(chá)	de	amora
•		1	colher	(café)	de	ágar-ágar
•		1/4	de	xícara	(chá)	de	açúcar
•		1	colher	(sopa)	de	licor	de	cassis	

IngredIentes da Mousse
•		400	g	de	chocolate	60%	orgânico
•		4	colheres	(sopa)	de	pasta	de	avelã
•		150	ml	de	creme	de	leite	fresco		
	 gelado	(para	o	chantilly)
•	Avelãs	tostadas	e	hortelã	para	decorar

Modo de preparo

creMe de baunIlha:	1. misture	o	
creme	de	leite,	o	licor	Baileys,	o	açúcar	e	
o	leite,	leve	ao	fogo	até	aquecer.	2. Corte	
a	fava	de	baunilha	na	horizontal	e	raspe	
as	sementes.	3. Coloque	a	fava	e	as	
sementes	nesse	creme,	leve	à	fervura,	
desligue	e	tampe.	4. Bata	as	gemas	de	
ovos,	aos	poucos,	adicione	o	creme	
e	misture	bem.	5. Leve	o	creme	com	
as	gemas	ao	fogo	brando,	cozinhando	
lentamente,	desligue	e	reserve.

calda de aMora: 1.	Em	uma	panela,	
coloque	todos	os	ingredientes,	misture	
bem,	deixe	cozinhar	por	20	minutos,	
ou	até	reduzir	a	calda.	2.	Deixe	esfriar	
por	1	hora.		

Mousse e MontageM:	1.	Pique	o	
chocolate	e	coloque-o	em	banho-maria	
até	que	fique	homogêneo.	Agregue	a	
pasta	de	avelã.	2.	misture	esse	chocolate	
derretido	com	o	creme	de	baunilha	em	
temperatura	ambiente	também.	3.	faça	
o	chantilly	com	o	creme	de	leite	fresco	
(bata	na	batedeira	em	velocidade	média	
até	criar	consistência.	Assim	que	isso	
acontecer	pare	de	bater	imediatamente.	
Atenção!	ele	tem	de	estar	gelado)	e	
finalize	agregando-o	cuidadosamente	
à	mistura	de	chocolate	e	ao	creme	de	
baunilha,	frios.	4.	Leve	à	geladeira	por	
2	horas,	coloque	na	taça	dry,	regue	com	
calda	de	amora,	salpique	avelãs	tostadas	
e	decore	com	hortelã.

Mousse de chocolate 
coM avelã
rendIMento: 6 porções

dIfIculdade:    fácIl    MédIo    dIfícIl

aMora

Uma das grandes preocupações mundiais da atualidade é o 

risco iminente de doenças causadas por bactérias 

resistentes a antibióticos e os efeitos devastadores por elas 

causados. Vale observar a relação existente entre o uso de 

antibióticos na produção animal e de herbicidas na 

produção de grãos. Ambos causam danos irreparáveis ao 

equilíbrio que devemos buscar com todos os seres da 

natureza, nestes casos, simples bactérias sem as quais não

É nessa convivência cooperativa que está fundamentada a 

nossa sobrevivência e a nossa felicidade nesse planeta. 

Entenda o porquê: alguns aminoácidos, sobretudo os que 

possuem enxofre em sua molécula, são sintetizados no 

intestino pela ação de bactérias. É o caso da tirosina, do 

triptofano e da metionina. A tirosina é essencial para a 

síntese de dopaminas, adrenalina e da melanina. O 

triptofano é essencial na síntese da serotonina e da 

melatonina, este último fundamental ao sono. E a metionina 

é um aminoácido essencial com uma ampla utilização em 

A serotonina, a dopamina, melanina e melatonina são 

substâncias naturais em nosso organismo e vitais para a 

saúde de nosso cérebro e de nossa dimensão emocional. O 

desequilíbrio dessas substâncias leva à depressão, à

agressividade, à hiperatividade, à insônia, à obesidade e 

finalmente às doenças neurológicas, como Parkinson.

Contra essa corrente e pensando na saúde e bem-estar do 

consumidor, a Korin, empresa brasileira baseada na filosofia 

da Agricultura Natural, preconizada por Mokiti Okada, 

produz frangos e ovos livres de antibióticos terapêuticos ou 

como promotores de crescimento; carne bovina livre de 

antibióticos, hormônios e ureia; e itens de mercearia, como 

arroz, feijão, óleo de soja e mel orgânicos, 

Recentemente a empresa lançou sua linha de produtos 

derivados de carne de frango e bovina, como hambúrguer, 

almôndega, quibe e linguiças, tudo para uma refeição      

ANIMAIS
CRIADOS

Produtos Naturais

Alimentos Orgânicos

existiríamos.

nosso organismo.

livres de agrotóxicos e adubos químicos.

completa, segura e saudável.

Fique atento, a

alimentação é a chave

para sua saúde.
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escapada China

om um território de mais de 9,5 milhões de quilômetros quadra-
dos, uma civilização com mais de 5.000 anos de história e um 
quinto da população mundial, a China é praticamente incom-

preensível para quem está fora de lá. Contudo, há coisas em sua comple-
xidade que o visitante de mente aberta e boa vontade no coração pode 
assimilar para fazer de sua viagem uma experiência enriquecedora do 
ponto de vista cultural e social. 

Há muitos pontos turísticos incríveis para se admirar – a exemplo dessa 
enxuta seleção nos quadros que acompanham as páginas – que não de-
vem ser ignorados numa primeira visita às terras de Mao. Mas há também 
uma extensa lista de coisas menos tangíveis, como hábitos e costumes, 
que merecem contemplação e podem, inclusive, mudar a visão de mundo 
dos ocidentais que se permitirem embarcar nessa “viagem” chinesa.

C
Visitar um país onde a 
lógica parece sempre 

estar inVertida é 
uma experiência 

que transforma a 
compreensão do mundo

para virar (-se)
   do avesso

NO MERCADO
Vamos começar com o que diz respeito à alimen-
tação. Conforme explica a expatriada Christine Ma-
rote, que tem MBA em Negócios e Cultura Chine-
ses pela Shanghai Jiao Tong University, e mora há 
12 anos na China, espetinhos de escorpião, barata 
e grilo existem, mas são quase folclore. “São res-
quícios de uma época de miséria, em que pessoas 
famintas ferviam pedras para tomar a água com 
algum nutriente e comiam até cascas de árvores. 
Hoje, são atrações para turista.” 

Para ter mais noção da realidade cotidiana, ela 
sugere uma visita a um “wet market”, que nada 

por ANA pAulA kuNtz

praticamente todo pacote turístico inclui algumas 
paradas obrigatórias a quem visita a china pela 
primeira vez. a exemplo do que propõem os 
roteiros da chinatur, as cidades de pequim, xian e 
xangai estão em praticamente todos os roteiros, 
com as seguintes atrações:

pEquiM
1. Muralha da China: a mais grandiosa obra 
humana e também a atração mais popular da china.

2. Cidade proibida: o nome se deve à permissão 
ao imperador, a sua família e aos empregados de 
por ali circular. o complexo construído em meados 
de 1400 d.c. conta com mais de 980 edifícios e é 
patrimônio da Humanidade, tido pela unesco como 
a maior coleção no mundo de antigas estruturas de 
madeira preservadas.

Pontos turísticos

1 2
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mercado molhado, 
mesmo: espetinho 
de escorpião é 
folclore, e o chinês 
gosta é de comprar 
produtos frescos 
diariamente nos 
wet markets. o mais 
pitoresco é que os 
peixes ficam vivos, 
em movimento em 
caixas com água, 
para ser vendidos

mais é que um mercadão, onde há quitutes mais convidativos, como 
frango empanado e bolinho de peixe. “Há muitos deles, pois aqui 
ainda é hábito comprar diariamente produtos frescos, somente o 
que será consumido no dia”, afirma. “As verduras e legumes são 
expostos como vemos no Brasil, bem organizados. As frutas são um 
espetáculo, grandes, doces e saborosas.”

São peculiares as barracas de noodles (macarrão de tudo o que é 
tipo) e as de ovos, vendidos – assim como a maioria das coisas – por 
peso. “A variedade é imensa. Há os de galinha, de codorna, de pato, 
e os especiais, chamados ‘preservados’. Caríssimos, eles são manti-
dos sob a terra e podem ser comprados limpos ou exatamente como 
foram desenterrados depois de 100 dias!” O mais impressionante 
costuma ser a peixaria, que armazena a mercadoria em caixas de 
isopor com água em movimento e o peixe vivo.

3. templo do Céu: se puder visitar 
apenas um, vá a este, que é o 
mais representativo de pequim.

XiAN
4. Soldados de terracota: são 
esculturas datadas do século iii 
a.c, que foram enterradas com o 
primeiro imperador da china, qin 
shi Huang, a fim de protegê-lo 
em sua vida após a morte.

3 4

“Alguém me explicou que por 
causa dos caracteres chineses, 
que são supercomplicados 
e detalhados, eles são 
extremamente rígidos com a 
escrita. Se uma pontinha do 
número ou da letra está fora do 
padrão, não há entendimento”
Christine Marote
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O ESFORÇO DA COMuNiCAÇÃO
Apesar de o país estar se inserindo no contexto global, o 
chinês comum não fala inglês. Então, fazer compras em 
locais assim populares é uma aventura. Seja para levar 
uma berinjela ou uma capinha de celular, a negociação é 
sempre complicada. Principalmente porque, além do idio-
ma, há o ritual da barganha, em que os chineses são bem 
craques! Christine arrisca uma fórmula: ofereça 20% do 
valor que foi cobrado no princípio. Seja firme e irredutível. 
Nenhum dos lados vai fazer um “negócio da China”, mas 
também não vai sair lesado.

Vendedores estão munidos de uma calculadora com 
dígitos gigantes, porque nem a linguagem de mãos dos 
números é igual à nossa. O ‘seis’ parece o ‘hang loose’ 
ocidental, e ‘dez’ é a mão fechada, ou seja, o nosso ‘zero’. 

Os smartphones são a salvação. Há aplicativos que, além 
de dar a tradução em mandarim e pinyin (escrita do man-
darim romanizada), ainda reproduzem o som da palavra.

O quE É NORMAl?
Também não adianta se indignar com costumes dessa 
cultura milenar. Criança faz cocô no chão de qualquer 
lugar? Sim. Chistine explica que, de tão “normal”, até 
as roupinhas de bebê têm corte apropriado para isso. 
Anti-higiênico, lá, é usar fralda. 

Tente pensar como um chinês e veja se faz sentido: 
o corpo está expelindo algo ruim, que deve ir para 
longe imediatamente. É um princípio baseado nos 
ensinamentos do filósofo Confúcio e na medicina chi-
nesa, que justifica também as escarradas e cuspidas. 

É também por isso que se veem chineses dormindo 
em qualquer lugar, a qualquer hora. Se há necessida-
de de tirar uma soneca, respeite-se e durma. Os chine-
ses dormem em pé, de cócoras, no ponto de ônibus, 
encostados nas paredes. “Para os chineses isso faz 
parte da vida, da cultura e da educação. Tenha isso 
em mente e não queira mudar 5.000 anos de tradi-
ção”, diz a brasileira. Por fim, ela reitera: a lógica deles 
não faz nenhum sentido para nós. “Nem os códigos 
internacionais de comunicação, como um simples 
‘o.k.’ (que no mundo inteiro quer dizer ‘certo’, ‘concor-
do’) aqui não tem nenhum significado. Diga ‘due’! A 
China lhe obriga a mudar, a repensar hábitos e concei-
tos. Ninguém passa por aqui e sai ileso”, afirma.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dez é zero: para ocidentais, nem mostrar 
números com as mãos é simples. na 
lógica chinesa, valem os gestos ao lado

antes de partir, baixe no smartphone 
ou no tablet um aplicativo de Vpn 
(Virtual private network), um tipo 
de rede privada que permite acesso 
irrestrito a sites bloqueados na china. 
existem vários, entre eles o astrill e o 
strong Vpn. no smartphone, christine 
usa o Vpn express, que é vendido por 
cotas (precisa de assinatura anual, 
como nos demais). “sem isso, não é 
possível acessar facebook, instagram, 
Youtube, e tantos outros sites.  
o google é completamente bloqueado 
também, incluindo serviços, como o 
gmail. e, vamos concordar: o tradutor 
google translate é um dos aplicativos 
que mais ajudam nesse  
lado do mundo!”, diz christine. 

Não entre na China 
sem um VPN

XANgAi
5. Jardins Yu Yuan: o nome significa  
paz e conforto. então, prepare-se  
para relaxar entre bambus e 
admirar a arquitetura sobre 
águas tranquilas, mas, em meio à 
multidão. isso é inevitável na china.

6. Avenida Nanjing: via pulsante, 
luminosa, repleta de lojas de grife 
e símbolo do cosmopolitismo.

5

6

DiCAS DE OuRO – O quE (NÃO) FAzER:
1. NÃO ElOgiE DEMAiS – Se um chinês lhe prepara 
uma refeição e você elogia, prepare-se para sua re-
posta, que será algo como “Não, a comida está horrí-
vel”. Isso pode soar estranho, mas não insista no elo-
gio, ele já entendeu, sem perder a modéstia.

2. MAS tAMbÉM NÃO CRitiquE – “Criticar” é um con-
ceito importante nos relacionamentos na China: cri-
ticar um chinês em público é visto como um insulto. 
Evite a todo custo! 

3. NEM FiquE COM RAivA – Ter raiva é visto como um 
sinal de fraqueza na China! Os chineses são extre-
mamente pacientes e controlam suas emoções.

4. AtENÇÃO àS CORES – Vermelho na China significa 
fortuna, alegria, bom. No Ocidente, perigo, proibição, 
guerra, paixão. Noivas usam vermelho (até porque, lá, 
branco é que é a cor de luto!) e uma avaliação positiva 
é sinalizada com branco, enquanto o verde representa 
“nota baixa”. Se por aqui os tons esverdeados represen-
tam o afirmativo e coisas boas, como esperança e tran-
quilidade, lá indica traição. Por outro lado, os chineses 
não ligam para o tom feminino do rosa nem masculino 
do azul, essas cores não comprometem ninguém.

escapada China
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7. templo do buda de Jade: 
reduto espiritual dos seguidores 
do budismo, impressiona pelos 
detalhes decorativos e pela 
grandiosa estátua de Buda feita 
em uma única pedra de jade, com 
pedras preciosas incrustadas.

viRANDO ChiNêS
1. bEbER águA quENtE – Para eles, é o mais saudável. Não agride a 
temperatura do corpo. E não apenas no chá, pura mesmo!

2. tiRAR OS SApAtOS ANtES DE ENtRAR EM CASA – Ficava inconformada. 
Agora encaro na boa, mas ainda acho estranho quando vamos a uma 
festa, por exemplo, já que 50% de minha produção é baseada no sapato 
que escolho. E a dica é: no inverno, cuidado com as meias que usa.

3. FAzER FOtOS COM O ‘v’ DE vitóRiA – Não sei se eles usam o gesto com 
esse significado, mas não há chinês que não tire uma foto sem levantar 
as duas mãos com os dedos em ‘V’. E de você tanto ver acaba incorpo-
rando os hábitos. Fazer o quê?

4. tER (MuitO) DiNhEiRO NA CARtEiRA – Até que está mais simples pa-
gar suas compras com cartão de débito, mas no geral é necessário ter 
dinheiro vivo na carteira. 

5. “Má EDuCAÇÃO” É quEStÃO DE SObREvivêNCiA – Com muita polidez, 
você será ignorado. “Por favor, poderia me dar uma informação”, não 
costuma funcionar. O que tem efeito é bater na mesa dizendo: “Eu QUE-
RO isso AGORA ou vou chamar seu chefe”. Pronto… Parece mágica! 
Triste, mas é a realidade.

O quE COMER

É tuDO piCADiNhO
O hábito de usar “palitinhos” para co-
mer não é apenas “charme”. Para os chi-
neses, garfo e faca são inadequados por 
se assemelharem a armas. Além disso, o 
chinês não acha cortês fazer o convidado 
cortar o alimento à mesa, então, também 
por isso, tudo o que se come é servido em 
pedaços que caibam numa bocada só.

FENg-Shui NO pRAtO
A medicina chinesa utiliza as teorias de 
Chi  (“energia vital”) e Yin-Yang (sobre 
equilíbrio e dualidade) também para ela-
borar receitas saudáveis, equilibradas em 
sabor e nutrientes. Assim, é valorizado 
o prato que traz ingredientes de cores 
variadas, associadas ao que represen-
tam para os cinco elementos (fogo, terra, 
metal, madeira e água). Ou seja, muitas 
vezes o que parece uma mistureba sem 
sentido é uma composição detalhada de 
uma refeição completa, que traz o quente 
e o frio, o salgado e o doce.

biChOS EStRANhOS
É verdade que na China se comem inse-
tos. Mas não é o hábito. Vinda de perío-
dos miseráveis, de fome severa, a solução 
hoje é quase um folclore, oferecida princi-
palmente nos centros turísticos. Por outro 
lado, sopa de barbatana de tubarão, as-
sim como o clássico pato laqueado, com a 
pele bem fritinha, são iguarias finas servi-
das em bons restaurantes.

Chá DE tODA hORA
Há um provérbio chinês que diz que 
“é melhor ficar três dias sem comida 
do que um dia sem chá”. Visitar pelo 
menos uma casa especializada é obri-
gatório. Christine explica que o chá, na 
China é um estilo de vida. Há ‘copos’ 
para chá com tampa e, muitos, com a 
peneira acoplada. As pessoas saem pela 
manhã com seu copo e vão enchendo-o 
de água durante o dia. Inclusive, quase 
todos os locais públicos, como estações 
de metrô, shoppings, têm bebedouros 
com água quente.

“Nem os códigos 
internacionais de 
comunicação, como 
um simples ‘o.k.’ (que 
no mundo inteiro quer 
dizer ‘certo’, ‘concordo’), 
aqui não têm nenhum 
significado. Diga ‘due’!  
A China lhe obriga a 
mudar, a repensar hábitos 
e conceitos. Ninguém 
passa por aqui e sai ileso”

escapada China
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novidades

Pressa não é desculpa para se alimentar mal. 
Graças à nova salada no copo da Hortifruti, qual-
quer apressadinho pode fazer uma refeição nu-
tritiva em qualquer lugar. Acompanhada de um 
molhinho saboroso, ela é supersaborosa, prática e 
portátil. Acondicionados em embalagens plásticas 
de 300 gramas, os ingredientes formam cinco com-
binações, que têm, no máximo, 332 calorias. 

• Leve & Pronto Saúde – Ideal para o público vegeta-
riano – é composto de macarrão de arroz, tomate-cere-
ja, cenoura, beterraba, rúcula e molho caesar. 

• Leve & Pronto Fit – Ideal para quem não quer 
descuidar do físico. Leva frango desfiado, alho-poró, 
tomate-cereja, azeitona preta, cenoura, alface ameri-
cana, nozes sem casca e molho de iogurte.

• Leve & Pronto do Chef – Feito com kani, alho-po-
ró, repolho-roxo, manga, rúcula e molho italian light.

• Leve & Pronto Gourmet – Composto por rosbi-
fe, alho-poró, azeitona preta, cenoura, queijo ralado, 
rúcula, torrada de alho e molho de mel e mostarda. 

• Leve & Pronto Tuna – Com atum, ervilha, cenoura, 
repolho branco, alface-americana, nozes sem casca e 
molho de limão. Tudo lavadinho, picado e superfresco!

A solução dos apressados
São cinco SAboreS e prAticidAde totAl 

pArA comer em quAlquer luGAr

Salada no copo

Se é para ser fast que seja good!
“Sou adepto da marmita. Venho  
todo dia buscar comida pronta  
e levo para comer no escritório.  
Gosto de ver o que estou  
escolhendo e acho o clima da  
loja muito agradável, assim  
como o atendimento, sempre 
amigável. Confio na qualidade  
e aprovo os sabores!” Eduardo Salles 
Ortiz, cliente da Hortifruti Paraíso

Lançado em 2011 com o objetivo de informar, 
alertar e conscientizar os consumidores sobre a 
importância de uma alimentação saudável, os sím-
bolos do projeto “Ícones” informam, no ponto de 
venda, sobre as propriedades nutricionais de frutas, 
legumes e verduras. Eram 16 símbolos que indica-
vam os benefícios das frutas, legumes e verduras 
como ‘bom para o coração’, ‘previne a hipertensão’, 
‘fortalece a imunidade’, ‘combate o colesterol’, entre 
outros. Agora, com novo layout, o projeto tem 
cinco novidades, todas relacionadas à beleza e 
aos cuidados com o corpo: ‘bom para a pele’, 
‘bom para o cabelo’, ‘bom para as unhas’, 
‘combate a celulite’ e ‘mantém o bronzeado’. 

Os clientes poderão identificar os ícones nas comu-
nicações espalhadas pela loja em cartazes, nas redes 
sociais, site e nas receitas de nossa revista Vida Leve. 

projeto “ÍconeS” 
foi ampliado!
São cinco novoS SímboloS, dedicAdoS  
à belezA e AoS cuidAdoS com o corpo
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ituada na região norte do Espírito Santo, a 
Rota do Verde e das Águas é um destino tu-
rístico que compreende as cidades de Vitória, 

Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 
É um prato-cheio para quem ama a natureza e apre-
cia o turismo ecológico e de aventura. 

A capital capixaba, para os turistas de outros esta-
dos, serve como ponto de partida. Com tantas praias 
e bons restaurantes, merece até uma viagem à parte. 
As peculiaridades do roteiro começam a aparecer em 
Aracruz, a 80 quilômetros de Vitória, onde estão re-

O espaço para mostrar belezas do Espírito Santo, a terra onde nasceu 
a Hortifruti e que é motivo de orgulho de todos os brasileiros

Conheça a
 Rota do 
VeRde e 
 das Águas

S
servas das tribos indígenas tupiniquim e guarani, 
que, à beira da estrada ES-010, comercializam seu 
artesanato. Essa rodovia leva o visitante do centro 
para uma das mais belas praias da região, Formosa, 
no distrito de Santa Cruz. Ali, a areia é fina, as águas 
cristalinas formam piscinas naturais e os coqueirais 
emolduram a bucólica paisagem. Na vila de pesca-
dores Barra do Sahy, as ondas atraem os surfistas, e 
o calçadão, os jovens que gostam de badalação.

Em Linhares, município conhecido como o Paraí-
so das Águas por causa das 64 lagoas que formam o 
maior complexo lacustre da Região Sudeste (sendo 
a Lagoa Juparanã, com 38 quilômetros de exten-
são, a principal delas), os surfistas encontram boas 

condições na Praia da Povoação. Quem prefere água doce não deve 
deixar de visitar a Cachoeira de Angeli, rodeada de bromélias e or-
quídeas. Nos fins de semana, há espaço para acampamento, com 
pomar e um pequeno bar. O Circuito Turístico do Coco e das Águas 
de Linhares leva o visitante que gosta de turismo rural para aprovei-
tar as lagoas e visitar as culturas de coco, pimenta-do-reino e goiaba.

Os 32 simpáticos sobrados do Porto de São Mateus são o cartão-
-postal da próxima parada. Construídos nos séculos XVII e XIX, são 
tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atravessan-
do a ponte sobre o Rio Mariricu, chega-se à Ilha de Guriri, uma das 
maiores do estado, com uma agitada agenda de festividades, consti-
tui-se o principal ponto turístico para quem curte badalação, . 

Na outra ponta do roteiro está Conceição da Barra, a capital capixaba 
do forró. Com ares de Nordeste brasileiro, a cidade também é famosa pe-
las dunas de areia com até 30 metros de altura do Distrito de Itaúnas, o 
mais importante conjunto turístico do município. Ali fica também o Par-
que Nacional de Itaúnas, criado em 1991, para preservar uma variedade 
de ecossistemas integrados de fauna e flora que lhe deu o título de Pa-
trimônio da Humanidade, concedido pela Unesco. São muitas riquezas 
naturais para todo brasileiro se orgulhar e, se tiver oportunidade, visitar 
e conferir de perto por que merecem ser aclamadas.
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Conceição da Barra

Praia Formosa Barra do Sahy Lagoa Juparanã

Cachoeira de Angeli

Conceição da Barra, Riacho Doce

Porto de 
São Mateus

27 anos de
uma história que

tem muito a

frutificar!

Fornecedor exclusivo de 
frutas secas da Hortifruti.
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casa gostosa

s cores e os materiais usados no acabamento 
de um ambiente dizem muito sobre a pessoa 
que o habita. Portanto, se estiver pensando 

em reformar, aproveite para trocar os revestimentos de 
pisos e paredes e estampar sua personalidade na casa. 
Segundo a arquiteta Camila Valentini, há muitas possi-
bilidades para isso. “Particularmente, gosto muito dos 
papéis de parede, que são de fácil colocação e existem 
em um sem-número de cores e estampas”, afirma a 
profissional. “Inclusive, com as novas tecnologias, nem 
falamos mais em ‘papel’, mas em ‘revestimento’.”

É o caso do quarto com parede de florzinhas 
em tons de rosa. Onde antes havia um bebê, agora 
dorme uma garota que esbanja delicadeza e femini-
lidade. “Ainda cabe no universo infantil, mas a de-
coração ficou com cara mais amadurecida”, diz Ca-
mila, que ressalta ter usado papel de parede até em 
cozinha. “O morador é despojado e queria dar um 
tom divertido, o que conseguimos rapidamente com 
papel de parede. Já faz três anos que foi colocado e 

Para adequar sua casa  
a seu estilo, aPoste  
na troca de cores e nos 
materiais de acabamento

Por ana paula kuntz

Mude, 
sem se mudar

A ainda está em ordem. Os materiais, atualmente, per-
mitem um contato mínimo com umidade, até para 
facilitar a limpeza, que deve ser feita com pano úmi-
do, sem risco de diluir a cola, podendo ser aplicados 
em cozinhas e lavabos.”

Esse aprimoramento também trouxe para o merca-
do, há cerca de um ano, o revestimento de parede vi-
nílico, com toque mais emborrachado, espessura de 
efeito tridimensional e miolo de espuma, que contri-
bui para a proteção acústica. “Nessa sala, o que pa-
rece painel de marcenaria é apenas revestimento co-
lado. A cor preta e as linhas retas do material deram 
austeridade, solidez e masculinidade ao ambiente.”

Há também o piso vinílico, igualmente prático e 
versátil. “Há diversas cores e padrões visuais, que 
imitam madeira, cimento ou levam estampas de todo 
tipo”, afirma a arquiteta Karen Evangelisti. “Entre as 
vantagens está a fácil colocação, uma vez que pode 
até ser aplicado sobre outros tipos de piso, descom-
plicando a limpeza e com efeito acústico que, espe-

tinta versus papel: a parede pintada de 
cor lisa permite estampas nos detalhes, 

enquanto o revestimento com desenhos 
faz o papel principal na decoração
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revestimento vinílico e pastilhas em junta amarrada dão ares mais contemporâneos
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cialmente para apartamentos com grande circulação 
de pessoas, protege os vizinhos do barulho.” 

Ela ressalta que o encontro de dois tipos de piso 
pode ainda ter a função de delimitar ambientes, sem 
a necessidade de parede. “É uma forma moderna 
de dar amplitude e integrar espaços, mantendo a 
ordem visual. Combinou muito com o estilo de um 
jovem solteiro, que habita sozinho um apartamen-
to no centro de São Paulo”, afirma. Karen se refere 
ao assoalho de taco, mantido desde a construção 
original do imóvel, que se une ao piso de ladrilho 
hidráulico bicolor da cozinha. “É um material arte-
sanal, feito peça por peça, que demonstra capricho. 
Outros detalhes do projeto são a cor azul no armário, 
que dá um toque alegre, e o concreto aparente, que 
ressalta o lado despojado do morador.”

Esse também adota uma solução que é a cara dos 
descolados: na parede da cozinha, pastilhas de ce-
râmica com junta amarrada (colocadas de forma 
intercalada, como se fossem tijolos). “Remetem às 
estações de metrô de Londres”, diz Karen. 

casa gostosa

definir o material com o qual se quer trabalhar. Depois, escolher a cor 
ou a estampa que mais agrade”, diz Camila. No quarto dessa suíte 
(primeira foto desta reportagem), ela privilegiou o acabamento com 
tinta na parede, aplicando o vermelho para dar o mesmo tom quente e 
vivaz do banheiro. 

Ainda que mais tradicional, as tintas podem ser bem inovadoras. Além 
da imensa gama de cores que se pode personalizar, há tipos imantados 
(que permitem grudar ímãs, como as geladeiras) e com efeito lousa. Foi 
essa a escolha para cobrir a parede da cozinha de uma cliente de hu-
mor muito alegre. “Na verdade, o ponto de partida de todo o projeto foi 
a porta de entrada, que devia ser na cor roxa. A peça foi pintada com 
tinta automotiva, que dá um brilho especial, e recebeu o detalhe de uma 
moldura amarela para ficar bem colorida.”

Às vezes, o ponto forte para expressão da personalidade pode mes-
mo estar nas pequenas coisas. Tanto que Camila aconselha aqueles que 
desejam fazer uma mudança no visual da casa a começar pelos obje-
tos. “Tapetes, capas de almofadas e cúpulas de abajur, por exemplo, são 
acabamentos muito simples de trocar. A dica é experimentar sem medo, 
sem vergonha de se expor. Afinal, a casa é sua, você pode ousar!”, diz.

As pastilhas, que podem ser de porcelana ou de 
vidro – a exemplo das de cor laranja usadas no 
banheiro projetado por Camila – são convencional-
mente mais usadas em ambientes com água, como 
banheiros, cozinha e lavanderia. Como também exis-
tem em diversas cores e padrões, podem refletir todo 
tipo de personalidade e humor. “O primeiro passo é 

o encontro dos pisos de taco antigo e ladrilho hidráulico harmoniza com a modernidade dos ambientes integrados

Pintura automotiva (porta) e com 
tinta do tipo para lousa permitem 

ambientes coloridos e alegres
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seja saudável

a década de 1970, o Brasil experimentou a po-
pularização do skate. A primeira pista da Amé-
rica Latina foi construída em Nova Iguaçu (RJ), 

quando havia campeonatos e lojas de artigos especiali-
zados foram abertas. Mas o impulso não foi sufi ciente-
mente forte e a reputação do esporte foi ladeira abaixo 
nas décadas seguintes, adquirindo o estigma de coisa 
de gente desocupada. Quando tinha 17 anos, o enge-
nheiro Roger André Marques, que já trabalhava e ainda 
estudava, chegou a ouvir alguém dizer “Vai trabalhar, 
vagabundo”, quando andava de skate pelas ruas. “Hoje 
dou risada, mas havia muito preconceito. Era um espor-
te marginalizado”, diz ele, que, aos 30 anos, anda por 
São Paulo de “rodinhas nos pés” sem medo de ser feliz. 

Atualmente, a atividade – que sempre terá um jei-
to moleque – recuperou o status de aliada de vida 

N
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DE BRINCADEIRA DE 
CRIANÇA A PRÁTICA 

ESPORTIVA DE 
ADULTOS, O EXERCÍCIO 

É DEMOCRÁTICO, 
LÚDICO E DESAFIADOR 

“Gosto de skate por ser muito desafi ador. 
Além disso, é uma atividade que permite 
estreitar o relacionamento com minha fi lha” 
Katia Lee, skatista

Skate
levado

a sério
saudável, congregando democraticamente pessoas 
de todos os gêneros e idades. “A turma jovem é ma-
joritária, mas há muito veterano buscando desfrutar 
os prazeres da vida, resgatar a liberdade, a despreo-
cupação da juventude”, afi rma Marcio Tanabe, de 
51 anos, empresário do ramo de skate há mais de 
30. É o caso de Roger, que frequenta o Park City, 
pista de skate coberta, em São Paulo, administrada 
por Tanabe, com espaço para aulas e locação. 

Para os adultos, inclusive, o interesse das crian-
ças é uma boa “desculpa”. A procuradora de Justi-
ça Katia Lee, de 42 anos, sempre foi esportista e já 
praticou natação, corrida e até snowboard. Mas há 
dois anos pegou carona na ideia da fi lha Olivia, de 
8 anos, que pediu à mãe que a levasse para andar 
de skate. “Achei tão legal que comecei a fazer aulas  

É indispensável o equipamento de proteção, composto de 
capacete, joelheiras, cotoveleiras e, eventualmente, luvas.

Turma de domingo: nas aulas da Skate City, pessoas de todas as idades dividem a pista

 indispensável o equipamento de proteção, composto de 
capacete, joelheiras, cotoveleiras e, eventualmente, luvas.

com ela. Faz bem para o físico e para o relaciona-
mento de mãe e fi lha”, diz, lembrando que as mu-
lheres ainda são minoria. “Quando conto que pratico 
skate, as pessoas se surpreendem, mais por causa 
da idade. Que parece, mas não é, um limitador.” 

Conforme explica o professor de educação física 
Bruno Filgueiras, instrutor na Skate City, qualquer um 
pode praticar a atividade. “É para todo mundo, mes-
mo! Já dei aula para uma pessoa que tinha perna me-
cânica, para um cardíaco que havia tido derrame e 
para uma criança com autismo. Até cegos andam de 
skate tendo o auxílio de professor”, afi rma. O exercí-
cio, que trabalha força, equilíbrio e agilidade, não exi-
ge habilidades prévias. “Geralmente, quem começa a 
fazer aula de skate não é atleta. Ou não se identifi ca 
com esportes coletivos ou não tem interesse em ma-
lhação, mas encontra na pista um jeito descontraído 
de se exercitar com pouca pressão e muita diversão.”

As aulas, que costumam ser coletivas, têm 1h30 de 

duração e, dependendo da idade e do peso do aluno, 
fazem gastar 500 calorias em média. Bruno explica que 
pernas e joelhos são trabalhados o tempo todo. “E a 
perna que mais cansa é a que fi ca no skate suportan-
do o corpo, e não a que rema”, diz. Defi nir o lado mais 
confortável para se deslocar, aliás, é o primeiro passo. 
“A escolha não depende de ser destro ou canhoto, mas 
do lado que se enxerga melhor. Afi nal, o deslocamento 
lateral exige coordenação óculo-manual.”

Para compensar o lado que mais descansa, não 
adianta trocar a perna da remada. Isso exige técnica 
muito avançada. O trabalho do corpo fi ca equilibra-
do com as manobras, especialmente as que exigem 
rotação. Contudo, antes de aumentar a difi culda-
de dos desafi os, o professor lembra que é preciso 
muito treino de queda. Sim, é preciso aprender a 
cair. “Com o progresso, os tombos são inevitáveis. 
E inesperados, sempre. Por isso, o skatista deve ter 
o refl exo bem trabalhado, para encurtar seu tempo 
de reação no momento de queda, minimizando as 
lesões.” Katia conta que já sofreu um acidente de 
skate por imprudência, mas nem por isso desistiu 
da atividade. “Na verdade, os desafi os constantes, o 
trabalho de concentração e o equilíbrio que é exigi-
do me fascinam. O skate virou minha nova paixão.”

Não esqueça

POR ANA PAULA KUNTZ
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seja saudável

3

Overall: é o termo Overall: é o termo Overall
usado para skatistas 
que têm habilidade e 
estilo em pelo menos 
três modalidades

ALGUMAS MODALIDADES

De que é capaz o aluno...
1. NÍVEL INICIANTE: fazer batidas back side e front 
side (subir a rampa e fazer a curva, de costas ou de 
frente, antes de descer).

2. NÍVEL INTERMEDIÁRIO: salto ollie (no solo, 
pular tirando o skate do chão, mantendo-o junto 
à sola dos pés).

3. NÍVEL AVANÇADO: salto fl ip (pular, girando 
o skate no ar).

1
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STREET:  a mais comum no Brasil, baseia-se em 
obstáculos encontrados na rua, tais como bordas, 
corrimões, paredes inclinadas, escadarias. 

FREESTYLE: praticada em solo plano, com sequência 
de manobras bem técnicas, sejam de wellie (equilíbrio) 
ou com o skate girando nos pés (manobras rolantes).

SLALON:  utiliza um skate mais estreito e menor, 
para fazer zigue-zague entre obstáculos (cones), com 
rapidez e sem derrubá-los.

MOUNTAIN BOARD:  usa um skate com mais de 40 
polegadas, eixos mais largos e rodas grandes em for-
mato de pneu, diferente do convencional, adaptado 
para ser utilizado em qualquer tipo de terreno, princi-
palmente terra e grama, e descer barrancos.

HALF PIPE: modalidade de skate vertical, praticada em 
rampas de 4 metros de altura em formato de “U”. As 
manobras podem ser aéreas, quando o skatista realiza 
um voo e retorna à própria pista, ou de borda, quando 
ele desliza por cima de uma borda metálica.

MINI RAMP: é praticado em rampas de até 2 metros 
de altura. Nessa versão menor do skate half pipe, as 
manobras de borda e algumas aéreas são mais baixas.

STAND UP: variação do downhill (quer dizer montanha 
abaixo, que leva o skatista a descer ladeiras íngremes, 
podendo atingir velocidade superior a 110 km/h), que 
consiste em descer uma ladeira, usando técnicas de 
curvas e aerodinâmica. Além disso, o stand up deve 
ser praticado sempre com equipamentos adequados, 
como: skate veloz, capacete fechado e macacão de cou-
ro semelhante ao usado para motovelocidade.

LONGBOARD:  essa modalidade utiliza shape de 
tamanho acima do convencional (de 36 até 50 po-
legadas ou mais) e consiste em descer ladeiras com 
manobras de slide (derrapadas) e também fazendo 
estilos e trocas de pés. 
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IngredIentes da Massa
•	3	colheres	(sopa)	de	azeite
•	1	colher	(chá)	de	sal
•	1	xícara	(chá)	de	farelo	de	aveia
•	1/2	xícara	(chá)	de	farinha	de		
	 trigo	branca	orgânica	
•	1/2	xícara	(chá)	de	farinha		
	 de	trigo	integral
•	1	ovo
•	3	colheres	(sopa)	de	água

IngredIentes do recheIo
•	1	cebola	picada
•	1	alho-poró
•	2	dentes	de	alho	amassados
•	2	colheres	(chá)	de	azeite
•	1	berinjela	média	cortada	em	cubinhos
•	Sal	a	gosto	
•	150	g	de	tomate	seco

IngredIentes da cobertura
•	2	ovos
•	1	xícara	(chá)	de	leite	desnatado
•	150	g	de	queijo	de	minas
•	Sal	a	gosto

Modo de preparo
1.	Para	a	massa,	misture	todos	os	ingredientes	e	
forre	uma	forma	de	fundo	removível	de	25	cm	de	
diâmetro.	Pré-asse	a	massa	em	forno	moderado	
(180	oC),	por	10	minutos.	2.	Para	o	recheio,	
refogue	a	cebola,	o	alho	e	o	alho-poró	no	azeite.	
3.	Acrescente	a	berinjela	e	deixe	cozinhar	bem.	
4.	Por	cima	da	massa,	coloque	o	tomate	seco	e	
depois	o	refogado	de	berinjela.	5.	Bata	os	
ingredientes	da	cobertura,	coloque	por	cima	e	
leve	para	assar	por	25	minutos,	até	dourar.	Sirva.

QuIche de aVeIa,  
berInJeLa e toMate seco 
rendIMento: 6 porções

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

hortIfrutI de Macaé
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menu das promotoras

Fotos	rIcardo d’angeLo
produção culinária e de objetos	beth freIdenson
assistente de produção culinária cLeusa bonfIM

om 34 lojas distribuídas nos estados do Espírito San-
to, Rio de Janeiro e São Paulo, a Hortifruti é a maior 
rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil. Em to-
das elas, os clientes têm o melhor em frutas, legumes 

e verduras, e um diferencial: nossas promotoras de degusta-
ção. Essa equipe, formada por gente empenhada no desenvol-
vimento de receitas, está sempre levando novas ideias para 
aproveitar de forma criativa os ingredientes que vendemos. 

Quem vai às lojas Hortifruti pode pegar os panfletos e provar, 
ali mesmo, algumas criações das promotoras. Como são recei-
tas exclusivas e nem sempre atingem todas as unidades, sele-
cionamos a cada edição alguns destaques para que todos os 
nossos leitores tenham acesso e possam reproduzi-los em casa. 

Por exemplo, quem sempre teve vontade de comprar lichia em 
calda mas não sabia bem o que fazer com ela, agora pode ex-
perimentar um delicioso pavê. Quem não tem ideia do que fazer 
com brócolis, pode se inspirar em um empanado para variar um 
pouco. Se existe algum ingrediente que você quer usar e não 
sabe como, ou gostaria de preparar de uma forma diferente da 
qual está habituado, converse com nossas promotoras. Peça di-
cas, lance um desafio. Certamente, elas vão surpreender.

C

aceitamos
NoSSAS	PromotorAS		
eStão	em	todAS	AS	lojAS	dA	rede	
Hortifruti	PArA	dAr	ideiAS	e	
ofereCer	deguStAção	de	reCeitAS	
exCluSivAS,	A	exemPlo	deStAS	que	
SeleCioNAmoS	PArA	voCê

Damos

desafios
dicas e

berInJeLa
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anúncio

menu das promotoras

IngredIentes
•	3	xícaras	(chá)	de	tapioca
•	200	ml	de	água	de	coco
•	3	ovos
•	1	e	1/2	xícara	(chá)		
	 de	açúcar	demerara
•	1	pitada	de	sal
•	manteiga	para	untar
•	Coco	ralado	fresco

Modo de preparo
1.	misture	a	tapioca	com	a	água	
de	coco	e	deixe	descansar	por		
5	minutos.	2.	Bata	os	outros	
ingredientes	e	acrescente	a	
massa	que	está	descansando,	
unte	a	forma	com	manteiga		
e	leve	ao	forno	moderado		
(180	ºC)	por	45	minutos.

boLo de tapIoca 
rendIMento: 8 porções

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

hortIfrutI 
do fLaMengo

aIpIM
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IngredIentes
•	1	lata	de	lichia	em	calda	(565	g)
•	1/2	embalagem	de	leite	condensado
•	1	bolo	de	chocolate	pequeno
•	3	colheres	(sopa)	de	amido	de	milho
•	folhas	de	hortelã	para	decorar

paVÊ de creMe de LIchIa eM caLda
rendIMento: 6 porções

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

MarQuÊs de paraná

Modo de preparo
1.	Bata	a	lichia	no	liquidificador	com		
a	calda,	o	leite	condensado	e	o	amido,	
coloque	numa	panela	e	leve	ao	fogo,	
mexendo	até	engrossar.	2.	deixe	esfriar.		
3.	em	um	refratário	(ou	em	taças)	faça	
camadas	de	bolo	e	do	creme	até	finalizar,	
decore	com	hortelã	e	leve	para	gelar.

IngredIentes
•	1	brócolis	japonês	cozido	e	picado
•	1	ricota	fresca	(250	g)		
	 passada	pela	peneira
•	1	xícara	(chá)	de	farelo	de	aveia
•	1	xícara	(chá)	de	farinha	de	arroz
•	4	ovos
•	3	colheres	(sopa)	de	chia
•	Sal	e	tempero	verde	a	gosto
•	Azeite	para	untar	

Modo de preparo
1.	misture	bem	o	brócolis	cozido,	a	
ricota	fresca,	o	farelo	de	aveia,	a	chia,	
os	ovos,	sal	e	tempero	até	obter		
uma	massa	uniforme	e	consistente.		
2.	Por	último,	adicione	a	farinha	de	
arroz,	aos	poucos	até	obter	uma	
mistura	homogênea	e	consistente		
3.	Preaqueça	o	forno	a	180	°C.	Coloque	
a	massa	numa	vasilha	e	vá	formando	
os	empanados	com	a	ajuda	de	duas	
colheres.	4.	Passe	os	empanados	no	
farelo	de	aveia	para	empaná-los.		
5.	distribua-os	em	uma	forma	untada	
com	azeite	e	leve	ao	forno	por		
20	minutos	ou	até	que	estejam	
levemente	tostadinhos.

eMpanado de brÓcoLIs
rendIMento: 24 unIdades

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

hortIfrutI do paraíso

hortifruti  59

brÓcoLIs LIchIa

menu das promotoras
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anúncio
IngredIentes
•	1	cebola	média	picada
•	1	dente	de	alho
•	1/2	xícara	(chá)	de	quinoa	(100	g)
•	100	g	de	macadâmia	picada
•	 1	xícara	(chá)	de	trigo	para	quibe	(200	g)
•	1	kg	de	purê	de	abóbora
•	1	xícara	(chá)	de	cheiro-verde
•	1/2	xícara	(chá)	de	hortelã
•	4	colheres	(sopa)	de	azeite
•	2	colheres	(sopa)	de	suco	de	limão
•	Sal	e	pimenta	síria	a	gosto
•	Azeite	para	untar

Modo de preparo
1.	em	um	recipiente,	coloque	o	trigo	para	
quibe,	despeje	300	ml	de	água	quente	
para	hidratá-lo	e	reserve.	2.	Coloque	a	
água	da	quinoa	(300	ml)	para	ferver.		
3.	Pique	a	cebola	e	o	alho	bem	fininho	e	
refogue	com	1	colher	(sopa)	de	azeite,	ao	
fogo	médio.	4.	Adicione	a	quinoa	e	a	
água	fervente.	5.	diminua	o	fogo	e	deixe	
secar	a	água.	reserve.	6.	em	uma	
peneira	fina,	coloque	o	trigo	hidratado,	
dê	uma	apertadinha	para	escorrer	bem	a	
água	e	deixe	por	5	minutos	na	peneira	
para	eliminar	o	excesso	de	água.	7.	em	
uma	tigela	grande,	junte	a	quinoa	cozida,	
o	trigo	escorrido,	o	purê	de	abóbora,	
a	macadâmia,	o	cheiro-verde,	a	hortelã,	
as	2	colheres	de	azeite	restantes	e	o	suco	
de	limão.	8.	misture	bem,	experimente	e	
acerte	o	tempero.	9.	em	um	refratário	
untado	com	azeite,	distribua	a	massa	e	
leve	ao	forno	preaquecido	a	180	°C,	por	
aproximadamente	20	minutos.	
Siva	a	seguir.

dica: depois	de	pronto,	você	pode	espalhar	
macadâmia	picada	por	cima.

QuIbe fIt coM 
grÃos e abÓbora
rendIMento: 8 porções

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

praIa do suá

abÓbora

menu das promotoras

+ proteína

+ energia

+ saúdeNATURAL
WHEY PROTEIN
No delicioso iogurte Verde Campo.
A Verde Campo acaba de lançar mais um produto inovador. O Natural Whey auxilia 
no ganho de massa muscular, repõe energia após atividade física e garante ainda 
mais saúde. É uma recompensa para quem quer superar desafi os. Todos os dias.

zero
lactose

pronto
para

beber

ZERO
gordura

sem 
adição de 

açúcar

Todo
esforço

tem a sua
recompensa.

Adoçado 
com 

Stevia

Corante 
e aromas 
naturais

14 g de
proteína
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IngredIentes
•	3	abobrinhas	italianas	médias
•	150	g	de	tomate	grape	
•	300	g	de	muçarela	de	búfala
•	Azeite,	pimenta-do-reino,		
	 chimichurri	e	sal	a	gosto

Modo de preparo 
1.	Corte	a	abobrinha	em	fatias	finas		
no	sentido	do	comprimento.	reserve.	
Aqueça	ao	fogo	médio	uma	frigideira	
antiaderente.	2.	regue	com	azeite	e	
grelhe	por	3	minutos	de	cada	lado	ou	
até	ficarem	al	dente.	3.	Sobre	uma	fatia	
de	abobrinha	grelhada,	disponha	um	
tomate	e	a	muçarela	de	búfala	cortada	
em	gomos.	4.	tempere	com	sal,	
pimenta,	chimichurri	e	o	azeite	
restante.	5.	enrole	e	disponha	em	
uma	assadeira.	regue	com	azeite	
e	leve	ao	forno	por	8	minutos	ou	até	
derreter	a	muçarela.	Sirva	em	seguida.

roLInhos de abobrInha 
coM MuçareLa de  
bÚfaLa e toMate 
rendIMento: 4 porções

dIfIcuLdade:    fácIL    MédIo    dIfícIL

hortIfrutI de caMpos

abobrInha

menu das promotoras
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comportamento

á cada vez menos desculpas para não le-
var uma vida saudável. Se você tem um 
smartphone, saiba que existe um mundo 

de aplicativos que podem auxiliar nesse objetivo. 
Cuidados na gestação, ginástica, administração de 
medicamentos, alimentação, orações para nutrir o 
espírito são alguns dos subtemas inerentes ao item 
bem-estar que podem ser explorados com os apps. 

Inclusive, com o propósito de orientar os usuários 
sobre quais são mais confiáveis (afinal, entre mais 
de 8.000 opções, há muitos que no fim das contas 
não se mostram úteis), a empresa americana Ap-
plause, de avaliação de softwares, fez um ranking 
dos melhores aplicativos de saúde, em que o cam-
peão da categoria nutrição ficou com o Water Drink 
Reminder, que é um tipo de alarme para lembrar o 
que todo mundo sabe e a maioria esquece: de beber 
água, na quantidade ideal para cada pessoa.

H

Outro destaque foi o contador de calorias 
MyFitnessPal. A empresária Kiki Turnbull, de 
50 anos, é uma entre 50.000 usuários que ates-
tam sua eficácia. “Já uso há quatro anos, por in-
dicação do meu professor de crossfit. Fizemos 
um desafio em que minha meta era perder 3 
quilos em três meses, e o aplicativo ajudou de-
mais, porque nele dá para registrar tudo o que 
se come e as atividades físicas praticadas no 
dia, para fazer o balanço matemático de quan-
tas calorias foram ganhas ou quantas perdidas.” 
O MyFitnessPal é gratuito e tem versões para a 
web, Android, iOS e Windows Phone.

Em sua família, são todos esportistas. E para 
os dois filhos lutadores de jiu-jítsu, o uso do 
aplicativo – que pode ser sincronizado com 
relógios de monitoramento cardíaco para re-
sultados mais precisos – serve muitas vezes 
para quantificar o ganho de peso. “Dois quilos 
a mais ou a menos podem fazê-los mudar de 
categoria nas competições. Então, eles levam 
muito a sério a ajuda do aplicativo, que tem 
mais de 5 milhões de alimentos cadastrados, 
para não perder o controle da dieta”, diz Kiki, 
que, entre corrida, musculação e zumba, faz 
1h30 de exercícios diariamente. “Na nossa fa-
mília, esporte é saúde. Minha filha Olivia, de 
10 anos, faz natação e tênis, e meu marido faz 
academia, sempre usando o aplicativo.”

Outras categOrias
Na categoria fitness, tão simples quanto beber 
água, é contar os passos dados diariamente. 
O bem cotado Pacer ajuda nisso, mostrando 
também a distância e o tempo de atividade. 
Qualquer caminhada, quaisquer degraus va-
lem. O vencedor, Strong Lifts, é para quem 
gosta de pegar pesado na malhação. Apesar de 
abranger um público mais amplo, por ser um 
tipo de personal trainer com séries de força, 
alongamento, exercício aeróbico e até ioga 
e pilates, o Sworkit (na versão gratuita mesmo) 
ficou em segundo lugar.

Outra categoria avaliada foi a de alívio do es-
tresse, em que o app musical Relax Melodies 

para

AplicAtivos trAnsformAm 
smArtphones e tAblets em excelentes 

consultores no quesito bem-estAr

Apps

A Hortifruti também tem
nosso app combinado se baseia no conceito do  
“5 ao dia”, que prevê uma dieta balanceada em 
refeições coloridas, que incluam pelo menos cinco 
porções de frutas, verduras ou legumes diariamente. 
A sacada é lembrar e ajudar o que foi combinado – 
geralmente, entre pais e filhos. funciona assim: o 
adulto registra a(s) criança(s) e 
escolhe um prêmio que será dado 
se o combinado for cumprido 
(comer duas frutas, uma verdura 
e dois legumes por dia, de cores 
diferentes para marcar 1 ponto, por 
exemplo). o aplicativo é gratuito e 
está disponível para Android e ios.

“Na nossa família, 
esporte é saúde. 
Minha filha Olivia, de 
10 anos, faz natação 
e tênis, e meu marido 
faz academia sempre 
usando o aplicativo”
Kiki Turnbull

stella (à esq.), rafael, Kiki, olivia, 
Alex e André: para a família 

turnbull, esporte é saúde

os homens da casa, atletas 
de jiu-jítsu, usam o app de 
contagem de calorias para 

controlar a perda e o ganho de 
peso antes das competições

por ana paula kuntz
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nutrição é uma das categorias 
de bem-estar e saúde com 

mais opções para download

(ao pé da letra, “melodias relaxantes”) foi o campeão. 
À parte, os aplicativos relacionados à saúde da mulher 
mais bem avaliados foram os Period Trackes (calen-
dários menstruais) das marcas Abishkking e GP Apps. 
Para gestantes, o Glow e o My Pregnancy Today,  
do Baby Center (que tem site em português), mostra-
ram-se os melhores. 

Alguns aplicativos só são plenamente satisfatórios 
na versão paga. Para quem quiser avaliar antes de 
investir, vale lembrar que praticamente todos têm 
uma “amostra grátis” para teste.

comportamento

Alimente seu lado espiritual
para o bem-estar completo da mente e 
do espírito. palavras de otimismo, lições 
de sabedoria, momentos de reflexão são 
importantes nesse sentido. uma dica é o 
aplicativo Bênção, que traz diariamente 
pequenos e inspiradores trechos da Bíblia 
sobre amor e família.

os 10 apps mais bem avaliados no ranking geral 2016 da Applause*

period calendar / tracker by Abishkking

relax Melodies by ipnos software

period tracker by Gp Apps 

calorie counter by myfitnesspal

lose it! by fitnow 

My pregnancy today by babycenter

sleep cycle alarm clock by northcube

MapMyrun by mapmyfitness

MapMyWalk by mapmyfitness

runkeeper by fitnessKeeper *f
on

te
: a

rc
.a

pp
la

us
e.

co
m



hortifruti  69

As bebidAs podem ser usAdAs 
como ingrediente pArA 
AcrescentAr sAbor, texturA  
e personAlidAde às receitAs

Vinho
pratono

por ana paula kuntz
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vinhos

68

ingredientes
•	500	g	de	espaguete
•	150	g	de	shiitake	fresco
•	150	g	de	cogumelo	 
	 Portobello	fresco	à	juliana
•	150	g	de	cogumelo	eryngui	fresco
•	300	g	de	minilulas	frescas	limpas	 
	 e	com	os	tentáculos
•	30	g	de	pancetta	defumada
•	100	ml	de	vinho	branco	seco
•	1	dente	de	alho	picado
•	Sal	e	azeite	de	oliva	 
	 extravirgem	a	gosto

spaghetti mare e monti 
rendimento: 4 porções

dificuldade:    fácil    médio    difícil

onheço receitas de bolo de chocolate dos tempos da vovó que 
levam rum. Bebidas alcoólicas são usadas para cozinhar há 
muito, muito tempo, acredito que desde sempre.” É desse jeito 
que a chef Silvia Percussi, do restaurante Vinheria Percussi, 

de São Paulo, lembra como as bebidas entraram na história de sua co-
zinha. Em seu restaurante, mariscos marinados no conhaque e massa 
com molho que leva vodca são exemplos no cardápio.

O papel que exercem na panela, explica Silvia, é principalmente ser 
condutor de açúcar. Mas é muito diferente de acrescentar uma colher 
de qualquer açúcar, pois o objetivo nem sempre é deixar o prato doce. 
Até porque eles são muito usados em receitas salgadas, como as carnes 
com molho de vinho. “É o prato principal que ganha um levíssimo to-
que adocicado. Ao adicionar vinho, o molho ganha brilho e consistência 
caramelizada, uma vez que o álcool evapora com o calor do cozimento.”

O vinho tinto pode até substituir a água no cozimento do macarrão, 
que, logicamente, ficará com a cor da bebida. Temperada com azei-
te e queijo ralado, a massa se transforma quanto ao visual e sabor. 
Outra forma muito simples é usar o vinho para cozinhar peras. Des-
cascadas, basta mergulhá-las na bebida e deixar ferver por alguns 
minutos até que fiquem macias. Servidas com uma bola de sorvete 
de creme, são uma deliciosa sobremesa. 

A receita de torta ao vinho, da chef Silvia (confira na pág.70) também 
é descomplicada, mas ela ressalta: é preciso usar vinho de boa quali-
dade. “É uma bobagem essa história de que se deve usar bebida ruim 
para cozinhar. É o mesmo que pensar em usar tomates podres para 
fazer molho”, afirma. 

C

shiitake

modo de preparo
1. Corte	as	lulas	em	anéis	e	reserve-as.	 
2. Em	uma	frigideira	quente	coloque	o	
azeite	e	doure	os	cogumelos	(o	shiitake,	
o	Portobello	e	o	eryngui)	até	ficarem	
crocantes.	3. Coloque	o	vinho	branco	e	
acerte	o	sal;	reserve.	4. Em	outra	
frigideira	doure	no	azeite	o	alho	e	a	
pancetta	picada,	adicione	os	anéis	de	lula	
e	cozinhe	rapidamente	até	que	mudem	
de	cor.	5. Acrescente	o	cogumelo,	junte	
a	massa	cozida	em	água	salgada	
abundante,	salteie	por	3	minutos	e	sirva.Fo
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vinhos

70

ingredientes
•	1	pão	de	forma	(sem	casca)
•	4	ovos
•	1	pedaço	de	canela	em	pau
•	4	cravos
•	1/2	litro	de	vinho	tinto	 
 (de	boa	qualidade)
•	100	g	de	açúcar
•	Suco	de	1	limão
•	1/2	dose	de	Cointreau
•	Cascas	de	laranja
•	Manteiga	para	untar	o	pão
•	50	g	de	açúcar	para	claras	em	neve

modo de preparo
1. Corte	ao	meio	as	fatias	de	pão.	Pincele	
manteiga	dos	dois	lados.	Leve	ao	forno	para	
tostar	levemente,	sem	torrar.		2. Enquanto	
isso,	ferva	o	vinho	com	açúcar,	canela,	
cravo,	suco	de	limão,	cascas	de	laranja	e	
algumas	gotas	de	Cointreau.	3. Forre	uma	
travessa	com	as	torradas	que	foram	
umedecidas	com	o	vinho	quente	e	repita	
a	operação	com	o	restante	das	torradas.	 
4. Retire	a	canela,	os	cravos	e	as	cascas	de	
laranja	do	que	sobrou	do	vinho	e	derrame-o	
em	cima	das	torradas.	5. Peneire	um	
pouquinho	de	açúcar	por	cima	e	leve	para	
gratinar.	Bata	as	claras	em	neve	com	
4	colheres	(sopa)	de	açúcar	e	o	restante	
do	Cointreau.	6. Coloque	esse	merengue	
em	um	saco	de	confeitar	e	cubra	as	
torradas.	7. Gratine	com	um	maçarico,	se	
tiver.	Pode	ser	servido	quente	ou	frio.

torta vinho johnny
rendimento: 15 porções

dificuldade:    fácil    médio    difícil

Lembre-se de que o gosto da be-
bida ficará no prato, portanto, ca-
priche. E isso vale também para as 
cervejas, que têm sido muito usa-
das inclusive no lugar do vinho. 
“Sugiro usar a mesma bebida que 
está sendo servida na taça. Espe-
cialmente em um jantar caseiro, 
intimista, em que dificilmente a 
receita pedirá muito além de um 
copo da bebida. Abra a garrafa, 
use um pouco na comida e beba 
o que sobrou”, diz. Ademais, está 
tudo perfeitamente harmonizado.

Sem erro
Não	são	regras,	mas,	com	essas	dicas,	pode	ficar	
seguro	de	que	a	receita	será	bem-sucedida:

• em risotos:	vinho	branco	seco	para	cozimento	
do	arroz.	Risoto	de	funghi	admite	vinho	tinto	para	
temperar	o	cogumelo.

• em carnes vermelhas:	vinho	tinto	sempre.	Marsala	
e	vinho	do	Porto	(mais	licorosos)	vão	bem	quando	o	
objetivo	são	sabores	agridoces.	E	cervejas	escuras.

• carnes brancas:	vinho	branco.	Contudo,	quando	
a	carne	de	frango	for	usada	com	sangue	(a	exemplo	
da	clássica	receita	francesa	de	coq	au	vin),	pede-se	o	
uso	de	vinho	tinto.	E	cervejas	leves,	como	as	de	trigo.

• sobremesas:	licores,	rum,	vinho	do	Porto.	
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Chegou Mamma D’Alva:
a nova linha de massas frescas
recheadas da Forno de Minas.

Experimente!

www.fornodeminas.com.br

SIGA
@fornodeminas_oficial

CURTA
facebook.com/fornodeminas
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ingredientes do risoto
•	1	kg	de	camarões	médios	inteiros
•	1	e	3/4	xícara	(chá)	de	arroz	carnaroli	ou	arbóreo
•	1	cebola	média	picada
•	1/2	xícara	(chá)	de	queijo	parmesão	ralado	na	hora
•	3	colheres	(sopa)	de	manteiga	sem	sal	(45	g)
•	1,5	litro	de	caldo	de	camarão	(receita	abaixo)
•	1/3	xícara	(chá)	de	vinho	branco	seco	ou	espumante	seco
•	3	colheres	(sopa)	de	azeite	de	oliva
•	3	tomates	maduros	bem	picados,	sem	pele	e	sementes
•	Salsa	a	gosto	para	decorar
•	Sal	e	pimenta-do-reino	a	gosto

ingredientes do caldo de camarão
•	2	cebolas	médias	em	cubos	pequenos
•	1	cenoura	média	em	cubos	pequenos
•	2	talos	de	salsão	em	cubos	pequenos
•	2	litros	de	água	fria
•	3	grãos	de	pimenta-do-reino	branca
•	 1	ramo	de	tomilho	fresco	ou	1	colher	(café)	de	tomilho	seco
•	1	folha	de	louro
•	Casca	e	cabeça	dos	camarões

risoto de camarão
rendimento: 4 porções

dificuldade:    fácil    médio    difícil

modo de preparo

risoto: 1. Descasque,	limpe	e	lave	os	camarões	–	reserve	
alguns	com	a	casca	para	decorar	os	pratos.	2. Tempere	com	
sal	e	pimenta	a	gosto	e	reserve.	3. Refogue	a	cebola	no	
azeite	com	metade	da	manteiga	até	murchar.	4. Acrescente	
o	arroz	e	toste-o	por	alguns	segundos.	5. Coloque	o	vinho	e	
deixe	evaporar	o	álcool.	6. Acrescente	o	tomate	e	misture	
bem.	7. Adicione	o	caldo	até	cobrir	os	grãos	de	arroz.	 
8. Mexa	delicadamente	e	acrescente	mais	caldo,	conforme	 
o	líquido	for	secando.	9. Repita	essa	etapa,	mexendo	sempre	
até	o	arroz	ficar	cozido	“al	dente”.	10. Salteie	o	camarão	e	
junte-o	ao	risoto,	se	necessário	cozinhe	por	mais	1	minuto	
até	o	camarão	ficar	rosado.	11. Desligue	o	fogo,	incorpore	 
a	outra	metade	da	manteiga	gelada	e	o	queijo,	ralado	na	
hora.	12. Acerte	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	13. Salpique	 
a	salsa	picada,	coloque	em	um	prato	fundo	e	decore	com	 
os	camarões	reservados.	

caldo de camarão: 1. Coloque	os	ingredientes	em	uma	
panela	e	leve	ao	fogo.	2. Espere	começar	a	ferver,	abaixe	o	
fogo	e	deixe	até	cozinhar	os	legumes.	3. Peneire	o	caldo	e	
reserve	o	líquido	aquecido.

vinhos

Fo
to
	e
	re
ce
ita
	c
ed
id
as
	p
el
a	
re
vi
st
a	
Pr
az
er
es
	d
a	
M
es
a.
	



hortifruti  75

INGREDIENTES PaRa o NhoquE
• 1 kg de batata-doce
• 1 ovo ligeiramente batido
• 200 g de farinha de arroz
• 1 pitada de noz-moscada ralada
• Sal a gosto

INGREDIENTES PaRa o molho
• 3 dentes de alho laminados 
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 2 embalagens de tomate grape  
 cortados ao meio (190 g cada uma)
• Folhas de manjericão e parmesão ralado a gosto

moDo DE PREPaRo

NhoquE: 1. Cozinhe a batata-doce por 30 
minutos, em água suficiente para cobri-la, até que 
fique macia. 2. Passe pelo espremedor de batatas 
(a casca ficará retida no espremedor). 3. Mexa 
bem e deixe esfriar. 4. Adicione o ovo, a metade 
da farinha de arroz, a noz-moscada e o sal. Misture 
até obter uma massa homogênea e divida-a em 
4 partes iguais. 5. Aos poucos, espalhe o restante 
da farinha em uma mesa e com cada parte da 
massa faça um rolo com 1,5 cm de diâmetro.  
6. Corte-o em pedaços de 2,5 cm e cozinhe-os,  
aos poucos, em bastante água fervente. Assim 
que subirem à superfície, retire-os com uma 
escumadeira e reserve. 

molho: 1. Em uma frigideira, doure o alho  
no azeite. Junte os tomatinhos, o manjericão  
e tempere com sal. 2. Mexa e, rapidamente, 
misture ao nhoque. Sirva com parmesão a gosto.

Dica: Caso queira congelar os nhoques, assim que 
retirá-los do cozimento, mergulhe-os em água gelada, 
para que resfriem. Espalhe-os em uma assadeira 
untada com óleo e leve ao freezer até ficarem firmes. 
Separe-os em porções e volte ao freezer até o consumo. 

NhoquE DE baTaTa-DocE
RENDImENTo: 4 PoRçõES

DIfIculDaDE:    fácIl    méDIo    DIfícIl

S

nutrição
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e pensar em hambúrguer lhe faz lembrar fast-food, 
está na hora de rever os conceitos. Ou mesmo os pre-
conceitos. A coxinha, acredite, também pode ser uma 
opção de lanche saudável, graças a substituições que 

se fazem nos ingredientes e no modo de preparo das receitas. 
O que faz desse salgado um vilão da boa alimentação é, prin-

cipalmente, a fritura à qual é submetido. “Se, em vez de frita, for 
assada, a comida já fica menos nociva”, afirma a nutricionista 
Stephanie Fontanari, consultora da Inspire Fit, espaço com res-
taurante e loja de produtos dedicados à nutrição funcional, em 
São Paulo. “Além disso, usar batata-doce em vez de batata-inglesa 
na massa, farinha de linhaça em vez de farinha de trigo branca, 
e pouco sal, a fim de reduzir o teor de sódio, são medidas que co-
laboram para uma comida bem mais saudável que a tradicional.”

A grande vantagem da batata-doce, que é substituta tam-
bém na receita de nhoque de Stephanie, está relacionada a seu 
baixo índice glicêmico. “Quanto maior esse índice, mais o ali-
mento aumenta a taxa de glicose e insulina no sangue, que, em 
excesso, incentiva o armazenamento de gordura, principalmen-
te na região abdominal”, afirma. “A batata-doce, apesar de mais 
calórica, tem metade do índice glicêmico e o dobro de fibras da 
batata-inglesa, fazendo com que a liberação de açúcar na circu-
lação ocorra lentamente, sem excesso de insulina, e mantendo 
por mais tempo a saciedade da fome.”

EstE Em vEz dEssE

Batata-doce Batata-inglesa

baTaTa-DocE mocinhos
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A nutricionista também privilegia o uso de farinha de arroz no lugar 
da farinha de trigo. Isso porque a primeira tem quase cinco vezes me-
nos gordura que a segunda e proporciona receitas de pães, massas, bolos 
e biscoitos com texturas muito parecidas às das receitas originais. Além 
disso, ela não contém glúten. “Isso é vantagem disparada para quem sofre 
de doença celíaca. Para os demais, glúten não é um problema”, diz a con-
sultora. Nesse caso, vale optar pela farinha de trigo integral, mais nutritiva 
por conter maior quantidade de fibras que a farinha de trigo refinada.

O trigo pode não ser uma boa opção para os celíacos, mas é um 
alimento valoroso, rico em cálcio, potássio e magnésio. Em forma de 
grãos, mantém-se como um alimento integral, de digestão lenta, im-
portante para o bom funcionamento do intestino. Por isso, pode ser 
alternativa mais nutritiva na receita de “risoto”. Entre aspas, uma vez 
que o nome só faz sentido quando o cereal principal é o arroz. 

Até as sobremesas ficam mais amigáveis à saúde quando se substi-
tuem alguns ingredientes. Em geral, o açúcar refinado transforma os 
doces em sujeitos perigosos. Eles ficam com mais pinta de bons moços 
se forem feitos com outros tipos de açúcar, ou nenhum, se a receita 
admitir o uso de adoçantes alternativos, como o mel. 

Os extremos, tratando-se de açúcar de cana, são o mascavo (granula-
do, escuro e úmido), que contém valor nutricional considerável, rico em 
magnésio, fósforo e potássio, contra o refinado (branco e fino), vazio de 
nutrientes. Mas, entre eles, há variações. Stephanie recomenda o uso 
do açúcar demerara, de sabor mais suave, que recebe um leve refina-
mento, sem aditivos químicos, e mantém o valor nutricional próximo 
ao do mascavo. “Ele pode ser muito agressivo ao paladar. Contudo, 
como ingrediente ele rende receitas muito gostosas, de bolos a briga-
deiros, que merecem uma chance, e com certeza serão valorizadas por 
aqueles que priorizam a vida saudável.”

Esta Em vEz dEssa

Farinha de arroz Farinha de trigo

EstEs Em vEz dEssE

Açúcar mascavo e demerara Açúcar refinado

INGREDIENTES PaRa o calDo
• 1 litro de água
• 3 talos de salsão (com as folhas)  
 cortados em pedaços
• 1 cenoura cortada em pedaços
• 1 cebola cortada em pedaços
• Sal a gosto

INGREDIENTES PaRa o mIx
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 400 g de cogumelos variados  
 (champignon, shiitake e shimeji),  
 cortados em fatias grossas
• 1/4 de xícara (chá) de cebolinha  
 fresca cortada em rodelas
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

INGREDIENTES PaRa o “RISoTo”
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 3 dentes de alho picados
• 500 g de trigo em grãos  
• 1 xícara (chá) de vinho  
 branco seco (250 ml)
• 4 colheres (sopa) de cream cheese

moDo DE PREPaRo 

calDo: 1. leve ao fogo uma panela  
com todos os ingredientes e cozinhe ao 
fogo baixo, com a panela semitampada, 
por 20 minutos. 2. retire os vegetais  
e reserve o caldo. 

mIx DE coGumEloS: 1. Em uma frigideira 
grande, derreta a manteiga e adicione os 
cogumelos. 2. tempere com sal e pimenta  
a gosto e refogue ao fogo alto, por 3 a 5 
minutos até murcharem levemente. 3. retire 
do fogo, adicione a cebolinha e reserve.

“RISoTo”: 1. Em uma panela de pressão, 
aqueça o azeite e frite o alho até começar a 
dourar. 2. Junte o trigo e mexa rapidamente. 
3. Adicione o vinho e continue mexendo até 
que evapore. 4. Acrescente o caldo de 
legumes reservado, misture bem e tampe a 
panela. Quando começar a ferver, abaixe o 
fogo e cozinhe por 30 minutos. 5. Deixe sair 
todo o vapor e retire a tampa. volte ao fogo 
e continue o cozimento por mais 5 minutos 
para que evapore o excesso de caldo.  
6. Adicione o cream cheese e misture bem. 
7. Por último, o mix de cogumelos. Mexa 
rapidamente e sirva ainda quente.

Dica: Se preferir, prepare o caldo na  
panela de pressão, reduzindo o tempo  
de cozimento para 10 minutos.

“RISoTo” DE TRIGo com 
mIx DE coGumEloS
RENDImENTo: 6 PoRçõES

DIfIculDaDE:    fácIl    méDIo    DIfícIl
coGumEloS
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coxINha fIT 
RENDImENTo: 26 uNIDaDES

DIfIculDaDE:    fácIl    méDIo    DIfícIl

INGREDIENTES PaRa a maSSa
• 1,6 kg de batata-doce 
• Sal a gosto

INGREDIENTES PaRa o REchEIo
• 1 cebola picada
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 2 tomates sem a pele, picados
• 1 peito de frango cozido e  
 desfiado (400 g)
• 1/4 de xícara (chá) de  
 salsinha picada

INGREDIENTES PaRa EmPaNaR
• 3 ovos ligeiramente batidos
• 50 g de farinha de linhaça 

moDo DE PREPaRo

maSSa: 1. Cozinhe a batata-doce por 
30 minutos, em água suficiente para 
cobri-la, até que fique macia.  
2. Passe-a pelo espremedor de  
batatas (a casca ficará retida no 
espremedor). tempere com sal, 
misture bem até obter uma massa 
homogênea e deixe esfriar.

REchEIo: 1. refogue a cebola no 
azeite até murchar. 2. Adicione o 
tomate e refogue rapidamente.  
Junte o frango desfiado, a salsinha, 
misture bem e reserve.

moNTaGEm: 1. Abra pequenas 
porções da massa na palma da mão 
e recheie. 2. Feche, dando o formato 
de coxinha. 3. Passe pelo ovo, depois 
pela farinha de linhaça e coloque-as 
em uma assadeira. 4. leve ao forno 
moderado (180 °C), preaquecido, 
por 15 minutos. 

nutrição

lINhaça
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hambúRGuER fIT 
RENDImENTo: 8 PoRçõES

DIfIculDaDE:    fácIl    méDIo    DIfícIl

INGREDIENTES PaRa a RIcoTa caSEIRa
• 1 litro de leite integral
• 1/4 de xícara (chá) de vinagre  
 de vinho branco
• Sal a gosto

INGREDIENTES PaRa o Pão
• 500 g de polvilho azedo
• 250 g de polvilho doce
• 200 g de queijo meia cura ralado
• 1 envelope de fermento  
 biológico seco (10 g)
• 1 pitada de sal
• 2 latas de creme de leite light  
 (290 g cada uma)

INGREDIENTES PaRa o hambúRGuER
• 800 g de patinho moído
• 1 colher (sopa) de molho inglês
• 3 dentes de alho picados
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Azeite (para untar)

PaRa acomPaNhaR
• Fatias de tomate e folhas de rúcula

moDo DE PREPaRo

RIcoTa: 1. Coloque o leite em uma 
panela e leve ao fogo médio. Deixe 
aquecer bem até formar bolinhas ao 
redor da panela (mas não deixe ferver), 
apague o fogo e adicione o vinagre.  
2. Mexa com uma colher de pau fazendo 
movimentos para a frente e para trás.  
3. Deixe descansar por alguns minutos para 
amornar e talhar. 4. Passe pela peneira 
para escorrer o soro do leite. tempere a 
ricota com sal e leve à geladeira.

Pão: 1. Em uma tigela grande, misture os 
ingredientes secos, aos poucos, adicione 
o creme de leite até obter uma mistura 
homogênea. 2. Separe em 8 partes 
(200 g cada uma) e molde no formato de 
pão de hambúrguer. Coloque em uma 
assadeira e leve ao forno por cerca de 
20 minutos, ou até começar a dourar.

hambúRGuER: 1. tempere a carne  
com o alho, o molho inglês, sal e pimenta.  
2. Divida-a em 8 partes e molde os 
hambúrgueres recheando cada um com 
uma colher (sopa) de ricota caseira. 3. Em 
seguida, doure-os, por 5 minutos, de 
cada lado, em uma chapa ou frigideira, 
levemente untada com azeite. 4. Monte o 
sanduíche, se desejar, com tomate e rúcula.

Rúcula

A Flormel ainda mais natural:

TaumatinaTaumatina

Inovando
  desde 1987

A taumatina é um adoçante 
natural e 100% vegetal, uti-
lizado para substituir o sabor 
doce do açúcar, extraída da 
polpa de um fruto da África 
Ocidental, conhecido como 
Katemphe. 
Uma proteína que é conhecida como a substân-
cia mais doce do planeta,  pelo Guiness - livro 
dos recordes. Isso porque ela apresenta um 
poder dulçor de até 3000 vezes mais que a sac-
arose (açúcar).
A Taumatina não confere calorias ao alimento, 
isso graças ao seu alto poder dulçor, que permite 
o uso de uma dosagem muito baixa. 

Com isso, ela pode ser utilizada em dietas de in-
gestão controlada de calorias.
Por ser uma substância 100% natural, vegetal e 
não elevar a glicemia, pode ser consumida por 
qualquer faixa etária e patologia: crianças, gest-
antes, diabéticos...
Sem sabor residual amargo, é uma das melhores 
opções de adoçante que tem-se no mercado, já 
que a maioria dos adoçantes comercializados 
hoje deixam um sabor desagradável no alimento.
A Flormel é a primeira do Brasil a utilizar a Tau-
matina nos doces tradicionais porque preza em 
oferecer o melhor ao consumidor. Quer saber 
mais? Acesse: www.flormel.com.br e conheça 
nossas delícias.

SEM
GLÚTEN

FONTE DE
FIBRAS

Nossas
delícias!

Brigadeiro
Já é delicioso
imagina sem 

adição de açú-
cares* e com 

nibs de cacau.

Creme de
Avelã

Troque aquella 
lá por esse, 

você não vai se 
arrepender.

Chocolate
Uma delícia 
sem culpa 

sem adição de 
açúcares* e 
52% cacau.

+WHEY
Experiemnte o 
sabor da força!

Paçoca com 
WHEY Isolado

da Glanbia.

Bombom
São 4 sabores
inrresitivéis! 
Cranberry, 
Extra Ca-

cau, Avelã e 
Castanha de 
Caju - Zero 
Adição de 
Açúcares*.

Todos nossos doces são Zero adição de Açúcares*, 
Sem Glúten** e Fonte de Fibras. Adoçados natural-
mente com Taumatina.
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Flormel líder
em doces zero*

A Flormel ainda mais natural:
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cuPcakE DE chocolaTE fIT
RENDImENTo: 18 uNIDaDES

DIfIculDaDE:    fácIl    méDIo    DIfícIl

INGREDIENTES PaRa a maSSa
• 250 g de farinha de arroz
• 1/2 de xícara (chá) de cacau em pó (45 g)
• 1 colher (sopa) de fermento em pó 
• 1 xícara de açúcar demerara
• 1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml)
• 1 copinho de iogurte natural (200 g)
• 4 ovos ligeiramente batidos

INGREDIENTES PaRa a GaNachE
• 200 g de chocolate meio amargo picado
• 100 g de creme de leite
• 1 colher (sopa) de mel
• Morangos (para decorar)

moDo DE PREPaRo

maSSa: 1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes secos.  
2. Acrescente o óleo, o iogurte e os ovos; misture bem. 3. Distribua  
a massa em 18 forminhas de papel impermeável, de 5 cm de  
diâmetro, apoiadas em forma de alumínio ou silicone (próprias para 
muffins), preenchendo 3/4 de sua capacidade. Asse por 40 minutos, 
ao forno moderado (180 ºC) até que, enfiando um palito no centro, ele  
saia limpo. 4. retire do forno e deixe esfriar.

GaNachE: 1. leve ao fogo baixo, uma panela pequena com o  
chocolate picado e creme de leite. 2. Mexa sempre até derreter e  
formar uma mistura homogênea. 3. retire do fogo, adicione o mel  
e mexa com vigor até engrossar ligeiramente. 4. Espalhe uma  
colherada sobre cada cupcake e decore com uma fatia de morango.

moRaNGo
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nossa gente

Tem cativos e cativados

FOTOS RicaRdo d’angelo e 
isabela Kassow (Fernanda Souza)

enTre FregueSeS 
nOvOS e clienTeS FiéiS, 
encOnTramOS peSSOaS 
que experimenTaram 
impOrTanTeS mudançaS 
recenTemenTe. Só nãO 
TrOcaram a preFerência 
pela qualidade e 
FreScOr dOS prOduTOS 
da HOrTiFruTi

Hitomi Yamamoto com a filHa Haruno

Viemos do Japão há cerca de um 
ano. Foi uma mudança difícil, mas 
estamos gostando. Minha filha já 
sabe dizer em português o nome da 
fruta de que mais gosta: melancia.

Hortifruti do Paraíso

hortifruti  85

livia moraes

Sou de Brasília, mas me mudei 
por motivo de trabalho. Hoje, 
moro em Vitória e me considero 
capixaba. As mudanças nos 
ensinam muito. Em cada lugar, 
aprendem-se coisas novas.

Hortifruti da Praia do suá

naim José Kalil

Vir à Hortifruti é um passeio 
diário. Faço questão de 
escolher os ingredientes 
de minhas refeições. Para 
variar, de vez em quando, 
eu mesmo cozinho em casa.

Hortifruti do Paraíso

antônio dela fonte

Gosto da Hortifruti 
pela qualidade e a 
proximidade de onde 
trabalho. É um prato-   
-cheio para quem gosta 
de cozinhar. Adoro 
gastronomia e tenho, 
inclusive, vontade de 
fazer um curso para 
ter mais conhecimento 
sobre o assunto.

Hortifruti da Praia do suá

marcio daniel, com  
o Pai, antônio Hamma

Nasci em Colatina e 
moro em Vitória há 
40 anos. Gosto de 
tudo aqui na cidade e, 
claro, da Hortifruti. 

Hortifruti da  
Praia do suá

Aatriz Fernanda Souza tem o talento reconhecido desde que 
era criança. Tendo completado 32 anos em junho, a mulher 
do cantor Thiaguinho será sempre lembrada pelos papéis 

que interpretou na infância. Tanto que esse histórico tornou-se maté-
ria-prima para o roteiro de seu mais recente trabalho, a comédia Meu 
Passado Não me Condena, que está em turnê pelo Brasil.

A stand-up comedy faz lembrar seus personagens de sucesso, como 
Mili, de Chiquititas; Mirna, de Alma Gêmea; Carola, de O Profeta; Isa-
dora, de Toma Lá, Dá Cá, entre outros em seus 25 anos de carreira.

Entretanto, Fernanda já foi capa de revista muitas vezes por outro 
ponto forte de sua personalidade: a boa forma. Sempre preocupada em 
se alimentar bem para manter a saúde em dia, ela recorre à Hortifruti  
para comprar os ingredientes de sua dieta saudável. 

No dia em que esteve na unidade da Barra da Tijuca, Rio de Janei-
ro, para fazer uma gravação, a atriz posou para a revista Vida Leve, 
com seu jeito gentil e simpático, de que tanto gostamos.

Assídua nas redes sociais, ela – que comemorou 7 milhões de se-
guidores no Instagram postando sua boa forma, em foto de biquíni 
– já fez muitos posts de Snapchat em nossas lojas, dando testemunho 
de que também é nossa fã. 



86

simone taKeHasHi

Virei fã dos sucos da Hortifruti. Sou 
professora de crossfit e preciso me 
alimentar bem, beber bastante líquido. 
Então, passei a tomar 2 litros de suco 
por dia. Como são diversos sabores, 
dá para variar bastante.

Hortifruti do itaim

silvia maria  
esteves dante

Sou vizinha da loja e 
fui conquistada pela 
Hortifruti, graças à 
limpeza, organização 
e qualidade dos 
produtos. Isso não 
deve mudar jamais!

Hortifruti de moema

vera lúcia fornazier

Mudei-me 
para Vitória 
para estudar e 
trabalhar. Todos 
nós temos de ter 
calma para as 
mudanças que a 
vida nos impõe. 
Algumas podem 
gerar desconforto, 
mas o ser humano 
se adapta fácil.

Hortifruti da  
Praia do suá

Bonaventura celarie

Sou francês e vim 
fazer intercâmbio 
em São Paulo 
no ano passado. 
Adorei a cidade. 
Fiz amigos, e agora 
estou de volta para 
passar férias. Essa 
é minha primeira 
vez na Hortifruti. 
Achei maravilhosa.

Hortifruti do Paraíso

nossa gente

tatiana liKi Bidoli, com o marido luiz 
fernando romanHoli, e a filHa, marina liKi

Decidimos sair de nossa vida corrida 
em São Paulo e nos mudar para Vila 
Velha. Aproveitamos a oportunidade 
e hoje temos uma vida mais feliz.

Hortifruti da Praia da costa
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nossa gente

alessandra lacreta

Vir à Hortifruti é uma experiência 
deliciosa. Sempre encontro 
produtos frescos, frutas maduras e 
legumes bem selecionados.

Hortifruti de moema

Bianca starcK, com o filHo Gustavo

Meu filho mudou minha vida em 
muitos sentidos. Mas foi ele que 
chegou entrando no esquema 
de alimentação saudável que 
sempre mantive em minha casa. 
Disso, nunca abri mão.

Hortifruti do itaim

maria correia

Nasci em Linhares e vivo em Vila 
Velha. Gosto muito de mostrar 
a cidade para pessoas que 
estão chegando, como bares, 
restaurantes e opções de lazer. 
Viver a cidade é importante.

Hortifruti da Praia da costa

marina macedo

Sou mineira de Belo Horizonte 
e moro em Vila Velha. Fiz essa 
mudança para trabalhar e estou 
muito satisfeita. Viver bem é viver 
com tranquilidade e prazer em 
fazer as coisas do dia a dia. 

Hortifruti da Praia da costa

diacY silva

Gosto de variar 
o que como e 
faço questão de 
tudo fresquinho. 
Então, tem dia 
que venho mais 
de uma vez à 
Hortifruti. No 
inverno, gosto 
de levar uma 
sopinha para 
tomar à noite.

Hortifruti do itaim

Priscila PiraJá

Emagrecer quase 
20 quilos foi uma 
grande transformação 
em minha vida. Graças 
ao acompanhamento 
nutricional, mudei minha 
alimentação, melhorando a 
saúde e a qualidade de vida.

Hortifruti da Praia da costa
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conheça mais

constante evolução da nature-
za, impulsionada por pesqui-
sas agrícolas, nos traz da terra 

surpresas infindáveis. Na grande famí-
lia dos melões – a produtora Agrícola 
Famosa tem sete tipos em suas planta-
ções –, o mais novo integrante é o 
melão superdoce Matisse. Seu nome 
faz referência ao pintor francês Henri 
Matisse (1869-1954), porque sua casca 
de tom verde bem claro, quase branco, 
tracejada de verde-escuro, parece uma 
tela em branco que começou a ser 
pintada pelo artista.

Contudo, ele está sendo rebatizado de 
Dino, devido a sua aparência lembrar 
um ovo de dinossauro. “Começou como 
uma brincadeira de feirantes e clientes 
e acabou pegando. Já que é novidade, 
ainda sem tradição, aderimos ao nome 
que comercialmente está se populari-
zando mais”, diz Lucas Gutierrez, 
gerente comercial da Agrícola Famosa.

Ele explica que esse novo híbrido 
está no mercado desde o fim de 2015. 
Das cerca de 100 carretas que produ-
zem por semana para o mercado nacio-
nal, apenas duas ou três são de melão 
Matisse ou Dino. “É um produto muito 
novo, cuja principal característica é o 
dulçor elevado. Na escala que nós, téc-
nicos, chamamos de Brix (cada grau é 
igual a 1% de açúcar), os melões 
comuns têm cerca de 10 graus, enquan-
to o Matisse ou Dino tem 15%”, afirma. 
Outra característica é a durabilidade: 
produzido nos estados do Rio Grande 
do Norte e Ceará, ele aguenta bem 
mais de 20 dias, depois da colheita, 
sem prejuízo de suas propriedades.

A
O Matisse (Ou DinO, cOMO é pOpularMente chaMaDO)  

é O Mais nOvO integrante Da faMília DOs Melões

Foto RicaRdo d’angelo

Superdoce

melão matisse
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