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COMEMORAR O ANIVERSÁRIO É UMA TRADIÇÃO, mas, quando se 
completam 15 anos, há muito mais motivos para celebrar. Para o Paulistão, não é di-
ferente! Esse período foi marcado por muito trabalho e muitas conquistas, graças aos 
mais de 2.000 funcionários espalhados pelas 31 unidades no interior e a você, cliente, 
que frequenta nossas lojas em busca dos melhores produtos e preços. É por essa dedi-
cação e con� ança de todos que alcançamos a posição de uma das 20 maiores redes de 
supermercados do estado de São Paulo. 

Por isso, nada mais justo do que fazer uma edição comemorativa recheada de informa-
ções e de dicas deliciosas para preparar em casa e entrar no clima. E, é claro, para abrilhantar 
a comemoração, não pode faltar a estrela da festa: o bolo de aniversário. A guloseima surgiu 
na Grécia antiga e a cada ano se renova com recheios e incrementos diferenciados. Nossa 
matéria de capa traz três sugestões de receitas de dar água na boca para preparar em uma 
data comemorativa, ocasião especial ou apenas para saborear no dia a dia. 

Enquanto não chega a hora de cortar o bolo, ajudamos você com uma seleção de pe-
tiscos e cervejas para entreter os convidados na matéria “Dupla implacável”. Já no quesito 
bebida, se quiser outras opções para servir, con� ra receitas de drinques práticos que levam 
frutas e destilados, como uísque, rum, cachaça e vodca, na seção Adega. Veja ainda, em 
“Sedutor e nutritivo”, os benefícios dos morangos e a melhor maneira de conservá-los, 
além de uma saborosa receita de panacota.

Não há quem resista ao sabor e à versatilidade do pãozinho, que pode ser consumi-
do em várias refeições do dia. No Paulistão é possível encontrar mais de 100 variedades 
de fabricação própria e que chegam às lojas em, no máximo, 48 horas, mantendo a 
qualidade e o sabor. Pão sovado, pão de batata, pão italiano, baguete, entre outros... 
Hummm! No Guia Fácil apresentamos alguns tipos de pães e receitas práticas e rápi-
das para facilitar e diversi� car o seu cardápio. 

Nesta COM VOCÊ, con� ra reportagem que explica a diferença entre desodorante 
e antitranspirante para que você possa fazer a escolha certa na sua próxima compra. Na 
seção É o Bicho! descobrimos por que os cães têm mania de morder tudo o que veem 
pela frente e listamos 15 dicas para ajudá-lo a mudar o comportamento do pet. E, por 
� m, na seção Vapt-Vupt, aprenda a fazer um tradicional doce português que marca 
presença em muitas festas de aniversário: o quindim! 

Boa leitura!
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TEM QUE TER 
NOVIDADES

HORTA EM CASA
No jardim, no beiral da janela ou em um vaso, não importa o espaço, usar ervas e 
hortaliças colhidas em casa é sinônimo de receitas com alimentos mais saudáveis 
e livres de agrotóxicos. A Isla, uma das maiores empresas da América Latina na área 
de produção e comercialização de sementes, dispõe de uma variedade de hortaliças, 
fl ores, temperos e ervas, como pimenta-malagueta e cebola baia periforme, que 
podem ser cultivadas em casa de maneira simples.  

PREMIUM 
MEXICANA
Os apreciadores de cerveja 
estão sempre em busca de 
novos rótulos importados 
para degustar. A Corona Long 
Neck, do tipo pale ale, é uma 
boa opção para quem gosta 
de sabor leve e refrescante. 
Fabricada no México, a 
bebida premium é produzida 
e exportada para mais de 170 
países. Com rótulo cerâmico 
e design transparente, pode 
ser consumida com uma 
rodela de limão no gargalo 
da garrafa para acentuar as 
notas cítricas. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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GREGO PARA 
OS BAIXINHOS 
Considerado o melhor tipo de iogurte 
do mundo, o grego conquistou 
os brasileiros em 2012, quando 
desembarcou no país por intermédio 
da empresa Vigor. Com sua textura 
cremosa e consistente, ganhou, 
recentemente, uma versão para 
as crianças, que acaba de chegar 
às gôndolas do Paulistão. O Vigor 
Grego Kids, disponível nos sabores 
morango e creme, tem 14% a mais 
de proteína e o dobro de cálcio 
comparado aos demais petit suisse 
do mercado, além de ser rico em 
vitaminas e zinco. 

BARRINHAS 
FUNCIONAIS
Ideal para saciar a fome nos 
intervalos das refeições ou para 
substituir a vontade do doce, o 
Trio Activios é uma barra de frutas 
com cobertura sabor iogurte de 
baixa caloria, que, graças ao fruto-
oligossacarídeo (FOS), composto 
retirado de  vegetais, ajuda no 
funcionamento gastrointestinal. 
O produto também é rico em fi bras 
e não contém lactose nem glúten. 
É encontrado em três sabores: 
morango, pêssego e ameixa. 

DO FUNDO DO MAR 
A Europa reúne os melhores 
chocolates do mundo feitos na Suíça, 
Bélgica e França. Para saborear um 
deles, não precisa alçar voos longos, 
basta se dirigir ao Paulistão e buscar 
o Chocolate Guylian. Fundada em 
1960, na Bélgica, a marca é conhecida 
mundialmente por usar o tradicional 
e legítimo chocolate belga para criar 
os doces artesanais em formatos de 
seres do fundo do mar, como conchas 
e cavalos-marinhos, marmorizados e 
preenchidos com trufa cremosa. 
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ESCOLHAS CERTAS!
GELATINA 
SABOR 
MORANGO 
DR. OETKER
Saboroso e 
refrescante, 

o produto é rico em colágeno, 
responsável pela manutenção dos 
ossos, e pode ser consumido como 
sobremesa ou para dar toques 
especiais a diversas preparações. 

LEITE 
INTEGRAL SHEFA 
Fonte rica de proteína 
animal e de cálcio, 
mineral responsável 
pela formação óssea 
do corpo, a bebida 
pode ser consumida 
pura, com café ou 

achocolatado, e utilizada em 
receitas doces e salgadas.  

AÇÚCAR 
UNIÃO REFINADO
O produto com 
grãos fi nos não 
empedra e 
aumenta a 
capacidade 

de diluição e de mistura, 
proporcionando melhores 
resultados nas preparações. 

DICA
PAULISTÃO

É DIFÍCIL RESISTIR aos encantos da beleza, 
do sabor e do aroma do morango, que, além de de-
licioso, traz diversos benefícios à saúde, devido à sua 
riqueza nutricional. Com formato que lembra um 
coração e de cor vermelha vibrante, é uma das frutas 
mais apreciadas no mundo, utilizada em diversas 
receitas e em decorações, além de ser ingrediente 
para cosméticos e até motivo de festas brasileiras 
que levam o seu nome, como a Festa do Morango, 
em Atibaia, no interior de São Paulo. 

Típico de países frios, o morango surgiu na 
Europa e, aqui no Brasil, ele é cultivado principal-
mente no Rio Grande do Sul, Paraná, sul de Minas 
Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Por ser cultiva-
da no inverno, é nessa época que se encontra a fruta 
ainda mais vermelhinha e com sabor mais adoci-
cado na bancada de hortifrútis dos supermercados. 

“Por isso, na hora da compra, escolha a caixa de cor 
acentuada e que esteja madura, se for para o con-
sumo imediato, pois é quando concentra mais os 
nutrientes. De preferência, o ideal é ingerir na sua 
forma natural e orgânica, ou seja, sem agrotóxicos, 
para manter o frescor e sabor. Se for comer no mes-
mo dia, deixe-a em temperatura ambiente”, explica 
a nutricionista clínica Th aís Leão, do Instituto do 
Coração (Incor). 

Se não consumir logo após a compra, a reco-
mendação é tirar os morangos da caixa original, 
para não amassá-los, e separar os bons dos estra-
gados. Evite lavá-los antes de guardar, já que a fru-
ta não gosta de umidade, o que pode deteriorá-lo 
mais rápido. Ponha os frutos em um pote (se for 
sem tampa, forre o fundo com papel-toalha para 
tirar a umidade da fruta) e leve para a geladeira.

8 | Paulistão

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... MORANGO

De origem europeia, o morango é rico em 
vitamina C e fi bras e permite criar diversas 
combinações na cozinha. POR BRUNA GONÇALVES

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    
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PANACOTA COM CALDA DE MORANGO 
� Tempo de Preparo: 2 horas     Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
Panacota
•  ½ pacote de gelatina em pó  

sabor morango
•  3 colheres (sopa) de água
•  2 xícaras (chá) de creme  

de leite fresco
•  1 xícara (chá) de leite
•  ½ xícara (chá) de açúcar

Calda
•  2 xícaras (chá) de morango
•  ½ xícara (chá) de açúcar 

VERSATILIDADE À MESA
Democrático, o morango vai muito além 
da combinação clássica com chantili, po-
dendo ser utilizado em inúmeras receitas 
para qualquer ocasião, seja no café da ma-
nhã, após o almoço, seja no jantar, e até para 
eventos sofisticados e para encontros ro-
mânticos. Além de pratos doces e bebidas, 
por ser uma fruta ácida, o morango com-
bina com saladas, carne vermelha e bran-
ca, e vai bem com risotos e chutney. Dica: 
Experimente misturar pedacinhos da fruta 
com agrião, em tempero de vinagre, azeite, 
mostarda, sal e pimenta-do-reino. 

RIQUEZA NUTRICIONAL
O morango é uma ótima fonte de vitami-
na C e fibras. “A vitamina ajuda no sistema 
imunológico, tem efeito antioxidante e con-

tribui para a formação do colágeno, que for-
tifica ossos, dentes e pele. Também auxilia 
na absorção de ferro dos vegetais”, ressalta 
a nutricionista. Já as fibras, principalmen-
te as solúveis, contribuem para diminuir o 
colesterol. Sua cor avermelhada se deve à 
antocianina, substância que ajuda a prevenir 
doenças cardiovasculares, e também possui 
vitaminas B, K e minerais como potássio, 
silício e magnésio. 

A fruta é considerada umas das menos 
calóricas, porque é composta de 90% de 
água, e é ideal para quem faz dieta. A por-
ção média, de 8 a 10 unidades, tem cerca de 
40 calorias. A recomendação da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) é consumir 
de três a cinco porções de frutas por dia, de-
pendendo da necessidade de cada pessoa. 
Por isso, inclua essa fruta no seu cardápio!

MODO DE PREPARO
Panacota
1.   Hidrate a gelatina na água e reserve. 
2.   Em uma panela, ferva o leite com o creme  

de leite e o açúcar. 
3.   Retire a panela do fogo, junte a gelatina e misture  

até que a gelatina se dissolva completamente. 
4.   Deixe esfriar e, enquanto isso, lembre-se de misturar 

o creme de vez em quando. Despeje em um recipiente 
que preferir e deixe no refrigerador até que fique firme.

Calda
1.   Ponha o morango e o açúcar em uma panela.  

Leve ao fogo baixo e deixe apurar até que o morango 
comece a desmanchar. 

2.   Espere esfriar bem e despeje sobre  a panacota.
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

O bolo, guloseima mais aguardada das festas de aniversário, surgiu na Grécia antiga e até hoje ele ganha 
versões cheias de incrementos e recheios para ser a atração da festa. | POR WALQUIRIA BOTARO
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QUANDO UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO está por vir, há uma série 
de preparativos que devem ser realizados, como a lista de convidados, o local 
onde a festa vai acontecer, de nir quais vão ser os salgados, os docinhos... mas é 
o bolo de aniversário que abrilhanta a comemoração e é a estrela da festa. Não 
há nenhum convidado que saia antes de o primeiro pedaço ser cortado!

O centro das atenções da festa surgiu na Grécia antiga, quando um bolo 
redondo, representando a lua cheia, era levado ao templo de Ártemis, a deusa 
da fertilidade, como oferenda. Naquela época, as fases lunares serviam como 
calendário para o homem, e cultuar a deusa era uma maneira de pedir proteção. 
A receita grega era uma mistura de mel e pão, no formato de uma lua.

Nesta edição comemorativa de 15 anos do Paulistão, selecionamos algumas 
receitas dessa paixão mundial para você apostar em seu lado confeiteiro e soltar 
a criatividade para fazer bolos deliciosos e lindos, seja para uma data comemo-
rativa, como é a nossa, seja simplesmente para ocasiões especiais do seu dia a dia.

INGREDIENTES
Massa
•  1 xícara (chá) de leite morno
•  3 ovos
•  4 colheres (sopa) de margarina derretida
•  1 xícara (chá) de açúcar
•  1 xícara (chá) de chocolate em pó
•  2 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  2 colheres (sopa) de fermento em pó

Calda de frutas vermelhas
•  300 g de frutas vermelhas mistas 

(framboesa, morango e amora)
•  ¼ de xícara (chá) de água
•  3 colheres (sopa) de açúcar
•  1 colher (sopa) de suco de limão

Cobertura
•  200 g de morangos picados
•  200 g de mirtilo
•  Açúcar de confeiteiro a gosto

BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA 
DE FRUTAS VERMELHAS
� Tempo de Preparo:  1h     Rendimento: 12 porções 

MODO DE PREPARO
Calda de frutas vermelhas
1.   Em uma panela, ponha todos 

os ingredientes e leve-os ao 
fogo até ferver. Reserve.

Massa
1.   Bata tudo no liquidifi cador, coloque 

a massa em uma fôrma redonda 
untada e enfarinhada, e leve-a para 
assar em forno médio por 30 minutos.

2.   Após a massa fi car assada, retire 
a fôrma do forno e, com um garfo, 
faça furos sobre a superfície
 do bolo e regue com a calda 
de frutas vermelhas.

3.   Ponha o mirtilo e os morangos 
sobre o bolo e, para fi nalizar, 
polvilhe o açúcar de confeiteiro.

4.   Se quiser, decore com 
pequenas folhas de hortelã.
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NO PAULISTÃO 
TEM BOLO 
TODO DIA!
O PAULISTÃO 
SUPERMERCADOS 
OFERECE DIARIAMENTE 
VÁRIOS TIPOS DE BOLO, 
DOS MAIS SIMPLES 
AOS MAIS ELABORADOS. 
SE PREFERIR, VOCÊ 
TAMBÉM PODE 
ENCOMENDAR O SEU.
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

12 | Paulistão FOTO: SHUTTERSTOCK IMAGENS ILUSTRATIVAS

INGREDIENTES
Pão de ló de chocolate
•  7 ovos
•  190 g de açúcar
•  170 g de farinha de trigo
•  20 g de chocolate em pó

Recheio
•  3 potes de 350 g de creme de avelã
•  400 g de avelãs

Calda
•  ½ lata de leite condensado
•  Água
•  Essência de baunilha a gosto ou 1 colher (café) 

de algum licor de sua preferência

Cobertura
•  4 colheres (sopa) de leite
•  3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga
•  6 colheres (sopa) de chocolate em pó
•  6 colheres (sopa) de açúcar
•  12 bombons Ferrero Rocher para decorar

MODO DE PREPARO

Pão de ló
1.  Unte apenas o fundo de uma fôrma de 22 cm 

de diâmetro.
2.  Ponha papel-manteiga só no fundo. Não 

precisa enfarinhar nem untar as laterais; caso 
contrário, o bolo pode murchar depois de frio.

3.  Preaqueça o forno a 180 °C.
4.  Bata muito bem os ovos com o açúcar.
5.  Acrescente a farinha e o cacau peneirados e 

misture com uma espátula delicadamente.
6.  Asse o bolo por cerca de 40 minutos ou 

fure-o com um palito, e, se ele sair sem 
resíduos, está pronto.

7.  Desenforme o bolo depois de frio e corte-o em 
3 partes na horizontal.

Para tirar a pele das avelãs
1.  Para cada 1 xícara de avelãs, use 1 xícara de 

água e 1 colher e ½ de fermento em pó.
2. Leve ao fogo e deixe ferver por 3 minutos.
3.  Escorra, coloque-as em uma fôrma e leve ao 

forno até torrar levemente.

4.  Ainda quentes, ponha as avelãs em um  
pano de prato e esfregue-as até soltar a pele.

Montagem
1. Misture os ingredientes da calda.
2.  Molhe a primeira parte do bolo, ponha metade 

do creme de avelãs e metade das avelãs.
3. Repita o processo com a outra parte do bolo.
4.  Cubra com a terceira parte, molhe e coloque  

a cobertura, que deverá ser feita por último.
5.  Ponha a cobertura com bastante cuidado,  

com uma espátula, começando pelo centro. 
Quando chegar nas bordas deixe escorrer.

6. Disponha os bombons em cima do bolo.
7. Deixe na geladeira até servir.

Cobertura
1.  Coloque todos os ingredientes em uma panela, 

exceto os bombons, misture e leve ao fogo. 
2.  Quando começar a ferver, deixe mais alguns 

minutinhos até obter uma calda grossa. 
3.  Despeje sobre o bolo assim que tirar do fogo, 

quente mesmo, com o auxílio de uma espátula.

BOLO FERRERO ROCHER
� Tempo de Preparo:  1h40    Rendimento: 15 porções 

Sem título-2   1 10/08/15   15:42

04.PAPO_MEU MENU_Bolos.indd   12 11/08/15   18:16



PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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INGREDIENTES
Pão de ló de chocolate
•  7 ovos
•  190 g de açúcar
•  170 g de farinha de trigo
•  20 g de chocolate em pó

Recheio
•  3 potes de 350 g de creme de avelã
•  400 g de avelãs

Calda
•  ½ lata de leite condensado
•  Água
•  Essência de baunilha a gosto ou 1 colher (café) 

de algum licor de sua preferência

Cobertura
•  4 colheres (sopa) de leite
•  3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga
•  6 colheres (sopa) de chocolate em pó
•  6 colheres (sopa) de açúcar
•  12 bombons Ferrero Rocher para decorar

MODO DE PREPARO

Pão de ló
1.  Unte apenas o fundo de uma fôrma de 22 cm 

de diâmetro.
2.  Ponha papel-manteiga só no fundo. Não 

precisa enfarinhar nem untar as laterais; caso 
contrário, o bolo pode murchar depois de frio.

3.  Preaqueça o forno a 180 °C.
4.  Bata muito bem os ovos com o açúcar.
5.  Acrescente a farinha e o cacau peneirados e 

misture com uma espátula delicadamente.
6.  Asse o bolo por cerca de 40 minutos ou 

fure-o com um palito, e, se ele sair sem 
resíduos, está pronto.

7.  Desenforme o bolo depois de frio e corte-o em 
3 partes na horizontal.

Para tirar a pele das avelãs
1.  Para cada 1 xícara de avelãs, use 1 xícara de 

água e 1 colher e ½ de fermento em pó.
2. Leve ao fogo e deixe ferver por 3 minutos.
3.  Escorra, coloque-as em uma fôrma e leve ao 

forno até torrar levemente.

4.  Ainda quentes, ponha as avelãs em um  
pano de prato e esfregue-as até soltar a pele.

Montagem
1. Misture os ingredientes da calda.
2.  Molhe a primeira parte do bolo, ponha metade 

do creme de avelãs e metade das avelãs.
3. Repita o processo com a outra parte do bolo.
4.  Cubra com a terceira parte, molhe e coloque  

a cobertura, que deverá ser feita por último.
5.  Ponha a cobertura com bastante cuidado,  

com uma espátula, começando pelo centro. 
Quando chegar nas bordas deixe escorrer.

6. Disponha os bombons em cima do bolo.
7. Deixe na geladeira até servir.

Cobertura
1.  Coloque todos os ingredientes em uma panela, 

exceto os bombons, misture e leve ao fogo. 
2.  Quando começar a ferver, deixe mais alguns 

minutinhos até obter uma calda grossa. 
3.  Despeje sobre o bolo assim que tirar do fogo, 

quente mesmo, com o auxílio de uma espátula.

BOLO FERRERO ROCHER
� Tempo de Preparo:  1h40    Rendimento: 15 porções 

Sem título-2   1 10/08/15   15:42

04.PAPO_MEU MENU_Bolos.indd   12 11/08/15   18:16

Sem título-2   1 10/08/15   15:42

04.PAPO_MEU MENU_Bolos.indd   13 11/08/15   18:16



PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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MODO DE PREPARO
Massa
1.  Preaqueça o forno a 180 °C. Unte e polvilhe 

com farinha uma fôrma redonda.
2. Misture o corante, o cacau e a essência de baunilha, e reserve.
3.  Bata por 5 minutos a manteiga com o açúcar, 

a uma velocidade média, até que fi que esbranquiçada e fofa.
4.  Junte os ovos, um a um, acrescentando 

a farinha em três vezes, alternada com o buttermilk.
5. Bata bem e junte o sal.
6. Adicione o corante com o cacau e a baunilha. 
7.  Em um recipiente separado, misture o vinagre com o 

bicarbonato e junte, por fi m, à massa do bolo.
8. Leve ao forno por 45 minutos.
9.  Tire do forno e deixe que esfrie por 10 min. antes de desenformar.

Recheio
1. Bata o açúcar com a manteiga até fi car bem misturado.
2.  Junte o cream cheese e a baunilha e mexa tudo muito 

bem para obter uma mistura homogênea.
3.  Guarde na geladeira e, depois que o bolo estiver 

completamente frio, corte ao meio ou em três partes e recheie.

Cobertura
Faça a cobertura do bolo com chantili em spray e, com o auxílio de 
uma espátula, cubra toda a superfície. Finalize com farelos do bolo.

DICA
PAULISTÃO

ESCOLHAS 
CERTAS!

FERMENTO 
EM PÓ DR. OETKER
Feito com amido de milho, 
esse fermento é ideal para 
vários tipos de receita e, 
para melhor conservação do 
produto, deve ser guardado 
em local seco e fresco.

CREME DE 
AVELÃ NUTELLA
Famoso e delicioso, esse creme 
de avelã proporciona sabor a 
uma série de preparações, das 
mais simples, como um pão 
no café da manhã, aos mais 
elaborados.

ESSÊNCIA DE 
BAUNILHA  DR. OETKER
Esse tradicional aroma dá 
um toque especial de sabor 
em várias receitas, como 
sobremesas, bolos e tortas, 
e é um curinga da despensa.

FARINHA DE 
TRIGO RENATA
Constantemente premiado 
por sua pureza e qualidade, 
esse produto é ideal para 
preparo de massas, bolos, 
doces e petiscos fi nos. 
É enriquecida com ferro 
e ácido fólico.

CHOCOLATE EM PÓ LINA
Ideal para a fabricação de 
bolos, doces e cremes, esse 
chocolate em pó propicia 
a criação de doces fi nos e 
variadas receitas. Possui 
aroma e textura diferenciados.

BOLO VELUDO VERMELHO
� Tempo de Preparo:  1h30     Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
Massa
•  4 colheres (sopa) de corante 

alimentar vermelho
• 30 g de chocolate em pó
• 30 g de extrato de baunilha
• 200 g de manteiga sem sal, amolecida
•  450 g de farinha de trigo 

com fermento
• 300 g de açúcar em pó
• 4 ovos grandes
•  360 g de buttermilk (faça em casa, 

misturando 360 g de leite com 
sumo de ½ limão, deixando agir 
por 3 minutos)

• 10 g de sal
• 10 g de bicarbonato de sódio
• 10 ml de vinagre de maçã

Recheio
• 300 g de cream cheese
• 1 colher (sopa) cheia de manteiga
• 400 g de açúcar em pó
•  2 colheres (chá) de essência 

de baunilha
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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MODO DE PREPARO
Massa
1.  Preaqueça o forno a 180 °C. Unte e polvilhe 

com farinha uma fôrma redonda.
2. Misture o corante, o cacau e a essência de baunilha, e reserve.
3.  Bata por 5 minutos a manteiga com o açúcar, 

a uma velocidade média, até que fi que esbranquiçada e fofa.
4.  Junte os ovos, um a um, acrescentando 

a farinha em três vezes, alternada com o buttermilk.
5. Bata bem e junte o sal.
6. Adicione o corante com o cacau e a baunilha. 
7.  Em um recipiente separado, misture o vinagre com o 

bicarbonato e junte, por fi m, à massa do bolo.
8. Leve ao forno por 45 minutos.
9.  Tire do forno e deixe que esfrie por 10 min. antes de desenformar.

Recheio
1. Bata o açúcar com a manteiga até fi car bem misturado.
2.  Junte o cream cheese e a baunilha e mexa tudo muito 

bem para obter uma mistura homogênea.
3.  Guarde na geladeira e, depois que o bolo estiver 

completamente frio, corte ao meio ou em três partes e recheie.

Cobertura
Faça a cobertura do bolo com chantili em spray e, com o auxílio de 
uma espátula, cubra toda a superfície. Finalize com farelos do bolo.

DICA
PAULISTÃO

ESCOLHAS 
CERTAS!

FERMENTO 
EM PÓ DR. OETKER
Feito com amido de milho, 
esse fermento é ideal para 
vários tipos de receita e, 
para melhor conservação do 
produto, deve ser guardado 
em local seco e fresco.

CREME DE 
AVELÃ NUTELLA
Famoso e delicioso, esse creme 
de avelã proporciona sabor a 
uma série de preparações, das 
mais simples, como um pão 
no café da manhã, aos mais 
elaborados.

ESSÊNCIA DE 
BAUNILHA  DR. OETKER
Esse tradicional aroma dá 
um toque especial de sabor 
em várias receitas, como 
sobremesas, bolos e tortas, 
e é um curinga da despensa.

FARINHA DE 
TRIGO RENATA
Constantemente premiado 
por sua pureza e qualidade, 
esse produto é ideal para 
preparo de massas, bolos, 
doces e petiscos fi nos. 
É enriquecida com ferro 
e ácido fólico.

CHOCOLATE EM PÓ LINA
Ideal para a fabricação de 
bolos, doces e cremes, esse 
chocolate em pó propicia 
a criação de doces fi nos e 
variadas receitas. Possui 
aroma e textura diferenciados.

BOLO VELUDO VERMELHO
� Tempo de Preparo:  1h30     Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
Massa
•  4 colheres (sopa) de corante 

alimentar vermelho
• 30 g de chocolate em pó
• 30 g de extrato de baunilha
• 200 g de manteiga sem sal, amolecida
•  450 g de farinha de trigo 

com fermento
• 300 g de açúcar em pó
• 4 ovos grandes
•  360 g de buttermilk (faça em casa, 

misturando 360 g de leite com 
sumo de ½ limão, deixando agir 
por 3 minutos)

• 10 g de sal
• 10 g de bicarbonato de sódio
• 10 ml de vinagre de maçã

Recheio
• 300 g de cream cheese
• 1 colher (sopa) cheia de manteiga
• 400 g de açúcar em pó
•  2 colheres (chá) de essência 

de baunilha
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UÍSQUE SOUR
INGREDIENTES
•  1 dose de uísque
•  1 colher (chá) de açúcar
•  2/3 de dose de suco de limão
•  Suco de limão e açúcar para decorar 
•  Gelo picado 

MODO DE PREPARO
1.  Molhe a borda de um copo com o suco de 

limão e vire-o em um prato com açúcar, 
para formar uma crosta. Reserve.

2.   Misture o uísque, o suco de limão, 
o açúcar e o gelo na coqueteleira.

3.   Coe e despeje no copo reservado e sirva. 

PARA ACOMPANHAR: 
castanhas, amendoim, queijos, 
chocolate e comidas apimentadas.DICA

PAULISTÃO

É SEMPRE UM PRAZER reunir familiares e amigos para um 
jantar, happy hour, festa de aniversário ou apenas para jogar conver-
sa fora. Não importa a ocasião, a visita precisa se sentir à vontade, e 
pequenos cuidados na arrumação e na escolha do que servir fazem 
toda a diferença para garantir o bem-estar e deixar todos surpresos 
com a recepção. 

Quando se trata de bebidas, a seleção deve partir do per� l dos 
convidados e do tipo de comida que vai servir. Além de refrigerante, 
suco, água, cerveja e vinho, também aposte em drinques com frutas, 
que garantem frescor ao lado de destilados de personalidade, como 
uísque, rum, cachaça e vodca. 

Além de agradar ao paladar, a maneira como vai dispor as bebidas 
também é muito importante para que todos se sintam confortáveis ao 
se servir, bem como a apresentação, e, por isso, invista em taças, copos 
e decoração para alegrar ainda mais a ocasião. Para inspirá-lo para a 
próxima recepção em casa, con� ra a seleção de drinques rápidos e 
charmosos para brindar a vida e, porque não, nossos 15 anos!

16 | Paulistão

ADEGA
COQUETÉIS

Drinques práticos são ótimos anfi triões 
para quem quer receber bem e 
surpreender os convidados nos mais 
diversos tipos de comemoração em casa. 
POR WALQUIRIA BOTARO

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    

Hora de
FESTEJAR
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UÍSQUE SOUR
INGREDIENTES
•  1 dose de uísque
•  1 colher (chá) de açúcar
•  2/3 de dose de suco de limão
•  Suco de limão e açúcar para decorar 
•  Gelo picado 

MODO DE PREPARO
1.  Molhe a borda de um copo com o suco de 

limão e vire-o em um prato com açúcar, 
para formar uma crosta. Reserve.

2.   Misture o uísque, o suco de limão, 
o açúcar e o gelo na coqueteleira.

3.   Coe e despeje no copo reservado e sirva. 

PARA ACOMPANHAR: 
castanhas, amendoim, queijos, 
chocolate e comidas apimentadas.DICA

PAULISTÃO

É SEMPRE UM PRAZER reunir familiares e amigos para um 
jantar, happy hour, festa de aniversário ou apenas para jogar conver-
sa fora. Não importa a ocasião, a visita precisa se sentir à vontade, e 
pequenos cuidados na arrumação e na escolha do que servir fazem 
toda a diferença para garantir o bem-estar e deixar todos surpresos 
com a recepção. 

Quando se trata de bebidas, a seleção deve partir do per� l dos 
convidados e do tipo de comida que vai servir. Além de refrigerante, 
suco, água, cerveja e vinho, também aposte em drinques com frutas, 
que garantem frescor ao lado de destilados de personalidade, como 
uísque, rum, cachaça e vodca. 

Além de agradar ao paladar, a maneira como vai dispor as bebidas 
também é muito importante para que todos se sintam confortáveis ao 
se servir, bem como a apresentação, e, por isso, invista em taças, copos 
e decoração para alegrar ainda mais a ocasião. Para inspirá-lo para a 
próxima recepção em casa, con� ra a seleção de drinques rápidos e 
charmosos para brindar a vida e, porque não, nossos 15 anos!
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ADEGA
COQUETÉIS

Drinques práticos são ótimos anfi triões 
para quem quer receber bem e 
surpreender os convidados nos mais 
diversos tipos de comemoração em casa. 
POR WALQUIRIA BOTARO
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Hora de
FESTEJAR
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FROZEN DE 
MORANGO DAIQUIRI
INGREDIENTES
•  5 ml de rum branco
•  20 ml de suco de limão-siciliano ou taiti
•  1 colher (chá) de açúcar
•  20 ml de xarope de morango
•  ½ copo de gelo

MODO DE PREPARO
1.   Ponha todos os 

ingredientes no liquidifi cador.
2.   Em seguida, adicione o gelo 

e bata por alguns segundos.
3.   Despeje o conteúdo em 

um copo ou taça e sirva. 

PARA ACOMPANHAR: 
pratos à base de peixe, 
carne e sobremesas.

DICA
PAULISTÃO

DICA
PAULISTÃO

CAIPIRINHA
INGREDIENTES
•  1 limão
•  1 dose de cachaça
•  3 colheres (sopa) de açúcar
•  Gelo picado

MODO DE PREPARO
1.   Descasque o limão, corte em quatro 

partes, tire os caroços e o fi lete branco 
do meio do limão.

2.   Esprema diretamente no copo (ou 
na coqueteleira) com a ajuda de um 
socador junto com o açúcar. 

3.   Acrescente o gelo e a cachaça e, em 
seguida, agite bem e ponha em um 
copo decorado com rodela de limão. 

PARA ACOMPANHAR: 
aperitivos, como salgadinhos fritos, 
calabresa e pratos brasileiros, 
como a tradicional feijoada. 
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COQUETEL 
BELLINI
INGREDIENTES 
•  180 ml de prosecco gelado
•  60 ml de suco de pêssego fresco 

MODO DE PREPARO
Ponha o suco na taça 
de champanhe e complete 
com o prosecco. 

PARA ACOMPANHAR: 
saladas e peixes, 
como o salmão.

COSMOPOLITAN
INGREDIENTES
•  30 ml de vodca
•  20 ml de licor de laranja
•  20 ml de suco de cranberry
•  5 gotas de suco de limão
•  2 pedras de gelo 

MODO DE PREPARO
1.   Em uma coqueteleira, 

ponha todos os ingredientes 
e agite bem.

2.   Sirva a bebida em uma taça 
e, para decorar, prenda uma 
casquinha torcida de limão 
ou de laranja na borda.  

PARA ACOMPANHAR: 
amêndoas, queijos, 
torradas com patês. 
amêndoas, queijos, 
torradas com patês. 

DICA
PAULISTÃO

MOJITO DE KIWI
INGREDIENTES
•  180 ml de vodca
•  8 rodelas de kiwi
•  4 colheres (sopa) de açúcar
•  6 colheres (sopa) de suco de limão
•  12 galhinhos de menta (4 inteiros e 8 picados)
•  Água com gás
•  Gelo 

MODO DE PREPARO
1.  Ponha o gelo numa coqueteleira e, 

em seguida, adicione a vodca, os 8 galhos de 
menta picados, o açúcar e o suco de limão.

2.  Misture tudo muito bem, sacudindo, 
e sirva no copo de sua preferência. 

PARA ACOMPANHAR: 
torradas com patês e queijos.

saladas e peixes, 
como o salmão.

DICA
PAULISTÃO

ADEGA
COQUETÉIS
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COQUETEL 
BELLINI
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CERVEJAS
BADEN BADEN WEISS 600 ML
Cerveja de espuma cremosa, amargor 
suave e aromas de cravo e banana. 
É feita na Baviera e sul da Alemanha, 
à base de trigo. A diferença é que, 
nessas regiões, elas podem ser 
engarrafadas com fermento em 
suspensão, sem fi ltrar (Hefe), o que 
confere uma característica nutritiva 
maior. Como aqui ela não é fi ltrada, 
parte do seu fermento permanece 
no interior da garrafa, resultando 
em um aspecto turvo ao servir.
Tipo: Weiss
Teor alcoólico: 5,2%
Temperatura sugerida para 
degustação: de 3 °C a 5 °C
Harmonização: O sabor suave e 
refrescante da Baden Baden Weiss 
combina perfeitamente com saladas, 
bolinho de bacalhau, palitinhos 
apimentados, comida mexicana, 
queijos leves, como mussarela, 
aquele tradicional queijo de minas, 
batata frita ondulada, bolinho de arroz, 
pão de queijo e pizza de atum.

BADEN BADEN BOCK 600 ML
De coloração castanha, com 

um toque adocicado ao paladar 
e aroma levemente tostado, 

a Baden Baden Bock é uma cerveja 
preta encorpada. É de origem 

inglesa e possui alta fermentação.
Tipo: Lager

Teor alcoólico: 6,5%
Temperatura sugerida para 

degustação: de 5 °C a 7 °C
Harmonização: Ideal para 

acompanhar queijo de faixa azul, 
carne assada, massas com molhos 

mais densos, frango grelhado, 
croquete, quibe e pizza 

com parmesão e provolone.

BADEN BADEN 
RED ALE 600 ML
Encorpada e aveludada, 
essa cerveja tem amargor 
elevado e persistente, 
equilibrado por um 
agradável sabor adocicado 
residual. Seu aroma 
reúne características 
tostadas e carameladas, 
além da intensa presença 
de lúpulo herbal.
Tipo: Double Red
Teor alcoólico: 9,2%
Temperatura sugerida 
para degustação: 
de 6 °C a 8 °C
Harmonização: 
Ideal para acompanhar 
carnes vermelhas, 
defumadas, feijoada, 
queijo gorgonzola, 
salgadinho de presunto, 
bolinho de carne e pizza 
de gorgonzola, presunto 
e bacon.

EM TODA FESTA DE ANIVERSÁRIO, a hora do bolo é a 
mais aguardada. Mas, enquanto ela não chega, você serve os con-
vidados com salgadinhos e bebidas. Então vem aquela preocupa-
ção em não ter tempo para fazer os petiscos nem saber exatamente 
quais os melhores drinques para agradar a todos. Antes de tudo, o 
importante é ter em mente que dia de festa em casa é um dia feliz! 
Portanto, não deixe o estresse tomar conta, lembre-se de que um 
bom an� trião recebe seus convidados com animação e cordialidade, 
por isso tenha o mínimo de preparação e escolha o cardápio da festa 
sem complicações. Fomos em busca de alguns snacks que você vai 
poder servir com a maior tranquilidade e conversamos com Fabiano 
Belluci, sommelier de cervejas do restaurante Frangó, de São Paulo, 
que nos deu todas as dicas de harmonização desses petiscos com deli-
ciosas cervejas para você fazer bonito nesse momento comemorativo. 

20 | Paulistão

PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

Com snacks e cervejas, qualquer 
convidado espera sossegado 
a hora de cantar o Parabéns pra Você. 
POR JANAINA PEREIRA
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SNACKS

MINISSALGADINHOS ASSADOS E CONGELADOS 300 G
Eles, literalmente, fazem a festa dos convidados! O que não 
faltam são versões deliciosas de minissalgados;  então, variar 
o repertório do que poderá servir é uma boa pedida. Pensando 
nisso, a marca Croissant&Cia oferece uma linha de salgados 
congelados de fácil preparo, feitos com ingredientes naturais. 
O produto já vem frito, basta apenas aquecer. Vale lembrar que, 
por causa da diferença de fornos, há variações no tempo de preparo, 
mas o resultado fi nal é igual para todos: aquele gostinho especial, 
a crocância e o recheio que enche o paladar de sabor.

PÃO DE QUEIJO E PIZZA + SABOR 
O simples pão de queijo pode ser um petisco saborosíssimo na hora de encantar os convidados. Ele não 
é muito comum em festas, mas se o lema for comemorar com praticidade, está aí um snack que agrada 
uma série de paladares e é superprático de ser preparado. Outro petisco fácil e infalível para arrematar 
o paladar dos convidados é a pizza! Crocante, suculenta e democrática, ela faz, com certeza, o papel 
de anfi triã em qualquer ocasião. Pensando nesses momentos festivos e de praticidade, a empresa 
+Sabor criou ambos os produtos com zero lactose, ou seja, suas formulações foram desenvolvidas 
sem nenhum produto lácteo nem derivado de leite, leite em pó ou soro de leite. Além de fáceis 
de preparar, você poderá oferecer aos seus convidados petiscos de qualidade e sem contraindicação. Um 

Tsunami
de energ

ia
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para você levar para casa, e nós, da Com Você, trazemos dicas  

e receitas para deliciar-se com alguns deles. | POR ANA FERRAREZE
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UM PÃO BEM QUENTINHO cai bem em qual-
quer hora do dia, em sanduíches, com manteiga derre-
tendo ou mesmo puro, acompanhado de um cafezinho 
recém-coado. No Paulistão, é possível encontrar mais 
de 100 variedades, que saem todos os dias das fornadas, 
com receitas desenvolvidas por nutricionistas e pelos 
experts da padaria da rede. “A pani� cação em loja sem-
pre existiu nos nossos supermercados, mas a produção 
própria, que o cliente prefere por ser mais fresquinha, 
foi se desenvolvendo ao longo do tempo”, conta Lean-
dro Peralta, responsável pelo marketing do Paulistão. 
“Antes, vendíamos apenas o tradicional pão francês, 
mas, nos últimos quatro anos, crescemos e passamos a 
introduzir novos produtos e variedades”, explica.

A pani� cação exige muita técnica no dia a dia. É uma 
área complexa, na qual diversos fatores in� uenciam na 
garantia de um produto � nal de qualidade. A quantidade 
de ingredientes deve ser precisa, assim como o tempo de 
descanso da massa, a climatização do ambiente, o tempo 

e a calibragem do forno e o período que o pão leva para 
resfriar e chegar às lojas. Como existem muitas receitas 
diferentes para preparar, a responsabilidade aumenta –
cada uma tem características próprias. 

O Paulistão conta com uma padaria grande e cen-
tralizada em seu setor de distribuição. “Os pães saem 
de lá e vão para as lojas em, no máximo, 48 horas, até 
porque muitos dependem de certo tempo de descanso 
antes de serem embalados”, explica Leandro. Quan-
do o frescor pode ser comprometido com a entrega, 
como o dos pães que precisam ser vendidos na hora, a 
produção continua nas padarias de cada supermercado. 
“Hoje oferecemos produtos cada dia mais padroniza-
dos, de ótima qualidade e a bons preços”, diz. Mais de 
31 padeiros trabalham em toda essa operação.

Con� ra a seguir um pouquinho sobre alguns dos 
pães que você pode encontrar no Paulistão. Também sele-
cionamos receitas práticas e rápidas para alegrar o seu dia 
– e comemorar o aniversário da rede com muito sabor!
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BAGUETE
Essa variedade de pão de casca crocante foi criada na França. O negócio é tão sério por lá que a 
receita, à base de farinha, água, fermento e sal, foi regulamentada em 1993. Todas as baguetes 
tradicionais devem pesar de 250 g a 300 g e medir entre 65 cm e 80 cm de comprimento.

SANDUÍCHE DE FRANGO
INGREDIENTES
•  1 baguete
•  250 g de fi lé de frango
•  1 colher (sopa) de azeite de oliva
•  1 colher (sopa) de óleo de soja
•  Queijo mussarela a gosto
•  Sal a gosto
•  Maionese a gosto
•  Rodelas de tomate a gosto
•  Folhas de alface a gosto

MODO DE PREPARO
1.   Corte os fi lés de frango em tirinhas, tempere-as 

à sua maneira e coloque-as em uma frigideira. 
Refogue até fi carem douradas e reserve.

2.   Corte o pão e passe a maionese em ambas as 
metades. Ponha a mussarela, as tirinhas de 
frango, as folhas de alface e os tomates, e fi nalize 
com uma pitada de sal sobre os legumes.
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PÃO DE FÔRMA 
É uma variação do pão caseiro, muito prático e versátil. Leva basicamente 
farinha de trigo, ovos, sal e açúcar na receita. Além de lanches quentes ou frios, 
 é uma boa pedida para fazer torradas.

INGREDIENTES
•  1 saco de pão de fôrma 

(se preferir retire a casca)
•  2 colheres (sopa) de manteiga
•  2 latas de atum
•  1 lata de creme de leite
•  ½ xícara (chá) 

de azeitonas verdes
•  1 colher (sopa) de molho inglês
•  250 g de maionese
•  1 cebola ralada frita
•  1 maçã cortada 

em pedacinhos pequenos
•  Alface a gosto
•  Rodelas de tomate a gosto

INGREDIENTES
•  4 pães de batata
•  ½ kg de acém
•  1 cebola média ralada
•  1 dente de alho espremido
•  1 colher (sopa) de óleo de soja
•  ½ cenoura ralada
•  200 g de repolho ralado
•  Sal a gosto
•  Maionese a gosto
•  1 colher (sopa) de molho 

barbecue

MODO DE PREPARO
1.   Misture o atum, o creme 

de leite, as azeitonas, a 
cebola frita (na manteiga), 
o molho inglês, a 
maionese e a maçã. 

2.    Se quiser, toste o pão de 
fôrma, antes de rechear.

3.    Em seguida, ponha 
o recheio e acrescente 
as folhas de alface 
e rodelas de tomate.

1.  Corte o acém em cubos e reserve. 
2.  Em uma panela de pressão, acrescente 

o óleo, o alho, a cebola ralada, o acém e o 
sal. Refogue até dourar e, na sequência, 
acrescente água fervente até cobrir 
os cubos da carne. Deixe cozinhar 
por cerca de 50 minutos.

3.  Retire a pressão da panela, deixando-a 
sob água corrente, e verifi que se 
a carne cozinhou até fi car bem 
molinha. Leve ao fogo novamente, 
sem a tampa, e deixe reduzir o caldo.

4.  Em seguida, com o mixer, 
vá triturando a carne, de maneira 
que ela fi que bem desfi ada.

5.  Corte ao meio os pães de batata, passe a 
maionese em cada metade. Acrescente 
a carne desfi ada, o repolho e a cenoura 
ralados e salpique uma pitada de sal.

6.  Finalize com o molho barbecue.

SANDUÍCHE FRIO DE ATUM

SANDUÍCHE DE ACÉM NO PÃO DE BATATA 

PÃO DE BATATA  
Levemente doce e bem macio, tem a batata como principal ingrediente, como seu 
nome bem diz. É ela que agrega maciez e leveza ao pão. Além da estrela da receita, 
vai farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, sal, margarina e leite.

GUIA FÁCIL
PÃES
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PÃO TIPO ITALIANO 
Feito com farinha de trigo, água, açúcar, iogurte, sal e fermento natural,  
esse pão pode ser redondo ou alongado. Sua massa aerada e sabor levemente  
ácido fazem com que ele seja perfeito para acompanhar caldos quentes,  
mas também é uma delícia em canapés, como a bruschetta.

INGREDIENTES
•  4 fatias de pão italiano
•  1 tomate maduro sem sementes
•  ½ xícara (chá) de azeite
•  2 dentes de alho
•  1 colher de sopa de orégano
•  Folhas de manjericão a gosto
•  Queijo parmesão a gosto
•  Sal a gosto

MODO DE PREPARO
1.   Esprema um dos dentes de alho e passe nas fatias de pão.
2.   Leve ao forno para torrar levemente.
3.   Corte os tomates em cubinhos, amasse o outro dente de 

alho e misture com o azeite, o manjericão, o orégano e o sal.
4.   Ponha uma porção da mistura em cada fatia, polvilhe o 

queijo parmesão e sirva em seguida ainda quente.

BRUSCHETTA
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Essa dica de preparo não tem muito 
segredo, mas vai agradar toda a 
criançada. Corte fatias do pão sovado 
e, sobre cada uma delas, passe uma 
generosa camada de creme de avelã.

PÃO SOVADO COM 
CREME DE AVELÃ
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PÃO DE HAMBÚRGUER
O clássico hambúrguer tem de ser servido com um bom pão, 
daqueles redondinhos e macios. Corte bem ao meio e recheie 
como quiser. Pode vir com ou sem gergelim.

INGREDIENTES
•  2 pães de hambúrguer
•  ½ kg de carne bovina
•  1 envelope de 

creme de cebola
•  1 ovo inteiro
•  Sal e pimenta a gosto
•  Óleo para fritar
•  Alface a gosto
•  Rodelas de tomate a gosto
•  Cebola roxa a gosto
•  Queijo prato a gosto
•  Maionese a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Em um recipiente, ponha a carne 

moída, o creme de cebola, o 
ovo levemente batido, o sal e a 
pimenta. Misture para agregar. 

2.  A seguir, coloque uma porção 
da mistura obtida em um saco 
plástico e passe o rolo. 

3.  Retire o saco e modele o 
hambúrguer com cortador 
próprio ou um cortador redondo. 

4.  Frite em óleo quente. 
5.  Corte o pão e passe a maionese 

em ambas as metades, 
acrescente alface, tomate e a 
cebola roxa cortados em rodelas. 

HAMBÚRGUER CASEIRO

cebola roxa cortados em rodelas. 

PÃO SOVADO
Tem uma consistência mais rígida que a dos demais pães por causa da massa bem sovada, 
que exige força no muque para fi car no ponto. Tem origem francesa, da região da Provença.

GUIA FÁCIL
PÃES
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GUIA FÁCIL
PÃES

PÃO DE HOT DOG 
Com massa bastante delicada, é esse pão que confere toda a graça ao nosso querido 
cachorro-quente. É só cortar no meio, incluir salsicha, molho de tomate e batata palha e 
se deliciar. Sem segredo.

INGREDIENTES
•  5 pães de hot dog
•  5 salsichas
•  1 colher (sopa) de óleo
•  1 cebola média picadinha
•  ½ colher (chá) de sal
•  500 ml de água
•  Catchup a gosto

INGREDIENTES
•  1 pão de hot dog
•  1 salsicha
•  100 g de carne moída
•  1 colher (sopa) de óleo de soja
•  ½ cebola ralada
•  2 dentes de alho espremidos
•  Sal a gosto
•  400 ml de molho de tomate pronto
•  Mussarela ralada
•  Maionese a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Em uma panela pequena e funda, 

coloque o óleo e refogue a carne 
moída com a cebola, o alho e o sal. 

2.  Quando a carne moída estiver 
dourada, acrescente o molho de 
tomate e deixe ferver.

3.  Abra o pão e passe maionese nas 
duas metades. 

4.  Ponha a salsicha, cubra com o 
molho ainda quente e fi nalize com 
a mussarela ralada.

MODO DE PREPARO
1 .   Em uma panela grande, ponha 

o óleo e leve ao fogo alto para 
aquecer. Acrescente a cebola 
e o sal e refogue por 2 minutos 
ou até dourar. 

2.   Em outra panela, coloque a 
água e a salsicha e deixe ferver 
até que o líquido fi que com 
coloração amarelada.

3.   Escorra a água da salsicha 
e reserve.

4.   Corte o pão e passe a maionese 
em ambas as metades. 
Adicione a salsicha, a cebola 
picadinha e o catchup.

HOT DOG CASEIRINHO

HOT DOG AO SUGO 
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Você sabe qual é a diferença entre desodo-
rante e antitranspirante? Pode parecer que 
os dois produtos são iguais, mas existem 
diferenças entre eles. A médica dermato-

logista Lilian Estefan Lage, especialista pela Socie-
dade Brasileira de Dermatologia, explica a função 
de cada um.

“Desodorantes diminuem as bactérias, poden-
do ou não conter perfume para disfarçar o odor do 
suor. Já os antitranspirantes, geralmente, têm como 
princípio ativo o hidróxido de alumínio, que tem o 
poder de diminuir a quantidade da saída de suor. 
Basicamente, a diferença entre os dois produtos é 
que quem usa o antitranspirante terá menos pro-
babilidade de suar, uma vez que ele obstrui tempo-
rariamente a saída do suor, enquanto o desodorante 
apenas perfuma a axila”, explica a médica.

Lilian frisa que o mau cheiro da transpiração 
é causado por bactérias existentes na região, e não 
pelo suor. “As glândulas sudoríparas se dividem 

em écrinas, que eliminam apenas água, e apócri-
nas, responsáveis pela excreção de restos de células, 
substâncias essas que têm cheiro ruim. As glându-
las apócrinas estão localizadas principalmente nas 
axilas”, informa.

Isso significa que, enquanto o desodorante 
mascara o odor corporal, mas não combate, neces-
sariamente, o suor, o antitranspirante funciona ao 
contrário - ele inibe diretamente a transpiração.

 A dermatologista ainda avalia os tipos de em-
balagem desses produtos. “O tipo utilizado pode ser 
aerossol, roll-on, spray ou creme, mas isso é uma 
preferência pessoal e não in� uencia na função do 
produto. Os homens geralmente preferem os sprays 
devido à presença dos pelos nas axilas”, conclui.

Nós, da Com Você, separamos algumas opções 
de desodorantes e antitranspirantes que são comer-
cializados na rede Paulistão, para que você conheça 
melhor esses produtos e entenda quais deles aten-
dem suas necessidades do dia a dia.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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REXONA 
COMPRIMIDO

A nova versão desse 
antitranspirante oferece 
a mesma quantidade de 
proteção em uma embalagem 
menor, causando menos 
impacto ao meio ambiente. 
Disponível nas versões 
Bamboo, Powder, Cotton, 
Proteção Antibacteriana e 
Sem Perfume.

AXE TWIST

Com a proposta de 
desodorante-colônia para 
o corpo todo, a marca Axe 
tem introduzido uma nova 
fragrância em sua linha 
de produtos a cada ano. 
O Axe Twist possui três 
fragrâncias que mudam 
gradualmente ao longo 
do dia. Ao utilizá-lo, ele 
fi ca com cheiro cítrico no 
corpo, com notas de lima, 
tangerina e laranja.

ODOR  X  SUOR
Engana-se quem pensa que desodorante e antitranspirante 
têm a mesma função! Existem, sim, diferenças entre eles, 

saiba quais são elas. | POR JANAINA PEREIRA

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
HIGIENE PESSOAL
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DOVE 
ORIGINAL

O antitranspirante 
Dove Original 
promete manter as 
axilas protegidas, 
hidratadas e 
suavemente 
perfumadas. O 
produto é a marca 
número 1 em 
cuidado com as 
axilas, ajudando 
na recuperação 
depois da depilação 
e deixando a pele 
visivelmente mais 
macia e hidratada 
em até 3 dias.

REXONA CLINICAL

Disponível para mulheres e homens, possui 
uma linha de antitranspirantes  
e outra de desodorantes, desenvolvidos 
com tecnologia de ponta, como a 
Motionsense™, que permite segurança 
contra a transpiração a cada movimento. 
Entre os antitranspirantes, destaque para a 
linha Rexona Clinical, que oferece proteção 
máxima cientificamente comprovada  
para controlar a transpiração excessiva,  
e os produtos Rexona Proteção Invisível, 
que protegem as roupas de manchas.

NIVEA 
PROTECT  
& CARE

A marca lançou o 
desodorante NIVEA Protect 
& Care, considerado o 
equilíbrio perfeito entre 
a proteção e o cuidado, 
porque é o único que tem 
a fragrância inspirada no 
NIVEA Creme, o tradicional 
creme da latinha azul.  
O produto promete cuidar 
da pele e ao mesmo tempo 
proteger contra o suor e 
o mau odor. A proteção 
oferecida é de 48 horas.
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É O BICHO!
COMPORTAMENTO

Entenda os motivos que levam o cachorro a ter esse  
comportamento e confira 15 dicas para ajudar  
você a mudar o hábito do seu pet. | POR BRUNA GONÇALVES

32 | Paulistão

E les mordem tudo o que veem pela 
frente! Quem tem um animal de 
estimação já deve ter passado por 
situações de desespero ao ver o cão 

com um sapato na boca ou pegá-lo no flagra 
enquanto destrói uma almofada. As queixas 
são comuns entre os donos e, segundo espe-
cialistas, existem vários motivos para que o 
animal desenvolva esse comportamento. 

O hábito de morder tem início quando 
filhote, devido à coceira na gengiva provo-
cada pelo nascimento dos dentes. Por isso, a 
tendência é que morda tudo que encontrar 
de novo pela frente para aliviar a sensação 
de incômodo. No entanto, em alguns casos, 
os donos acabam reforçando esse compor-
tamento, pois, geralmente, dão atenção ao 
cãozinho quando ele está mordendo algu-

ma coisa, mesmo que por meio de broncas. 
Consequentemente, o filhote aprende que, 
para chamar a atenção, basta morder algo, 
mantendo esse costume na fase adulta. Ou-
tros motivos que podem despertar a vontade 
de morder são pela necessidade de liberar a 
energia acumulada e o estresse ou a ansieda-
de causados pela falta de atividades diárias, 
como passear, brincar e correr. 

Entender a razão desse tipo de com-
portamento é o primeiro passo para che-
gar a uma solução. É preciso redirecionar a 
atenção do pet, substituindo, por exemplo, o 
sofá atrativo por um brinquedo. Para ajudá-
-lo nessa missão, a Com Você conversou com 
a adestradora Michelle Marques, da equipe 
Cão Cidadão, que listou 15 dicas para ajudar 
a mudar o comportamento do animal.       

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

MANIA  
DE MORDER

1 Deixe o ambiente  
do cão sempre com  
brinquedos disponíveis.

2 Congele alguns brinquedos 
de borracha e dê para o cão 
na fase de desenvolvimento 
dos dentes, pois pode ajudar a 
anestesiar um pouco a gengiva.

3 Sempre que o cão estiver 
mordendo algo que não deve, 
troque por um brinquedo,  
mas evite dar atenção a ele.

4 Nunca dê broncas nem fale 
o nome do cão quando estiver 
mordendo algo que não deve, 
pois será interpretado como 
atenção pelo animal. Sendo 
assim, simplesmente retire o que 
ele está mordendo e o ignore.

5 Ensine-o a entender  
o que pertence a ele e o que  
não pertence. De preferência, 
faça muitos elogios cada  
vez que fizer a escolha certa. 

6 Disponibilize brinquedos  
que derrubam petiscos ou ração 
para auxiliar no gasto de energia.

7 Dê ossinhos que ajudam  
a limpar o tártaro e a  
eliminar a vontade de roer 

8 Interaja com o pet 
diariamente com  
brincadeiras e carinho.

9 Em dias quentes, ofereça 
gelo. Geralmente, os cães 
gostam bastante e também 
ajuda a anestesiar a gengiva.

10 Não deixe todos os 
brinquedos à disposição,  
pois isso faz com que o cão 
perca o interesse neles.
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DICA
PAULISTÃO

ESCOLHAS 
CERTAS!
HALTERES 
EM VINIL DUG’S
 PET CARE 
Macio, o brinquedo 
é indicado para 
cães que apresentam 
mordedura leve.
 

BOLINHA DE 
FUTEBOL DUG’S 
PET CARE
Um dos passatempos 
favoritos dos pets 
e que permite interação 
com o dono.

11 Passeie com  
o cão diariamente. 

12 Evite o confi namento 
do animal em espaços 
limitados e sem brinquedos, 
pois isso vai contribuir 
para o acúmulo de energia.

13 Use repelentes de 
gosto amargo nos locais 
onde o cãozinho não deve 
morder (utilize repelentes 
próprios para esse fi m, 
encontrados em pet shops). 
No entanto, lembre-se de 
que essas ferramentas 
ajudam, mas não resolvem 
sozinhas, pois é preciso 
atacar a causa que leva 
a esse comportamento. 

14 Crie brinquedos 
com objetos do dia a dia, 
que não prejudicarão 
o cão, como garrafas pet. 

15 A maioria dos tutores 
não consegue observar a 
causa e acaba reforçando 
um comportamento 
inadequado sem saber, 
ou até mesmo batendo 
e  doando o cãozinho por 
um motivo simples de ser 
resolvido com a orientação 
de um profi ssional. Neste 
caso, antes de qualquer 
decisão ou atitude, é 
importante buscar um 
profi ssional especializado, 
pois, qualquer medida 
realizada de forma 
errada, pode piorar o 
comportamento indesejado.
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VAPT-VUPT
SOBREMESA

34 | Paulistão

INGREDIENTES
•   20 gemas peneiradas
•   3 xícaras (chá) de açúcar
•   2 xícaras (chá) de leite de coco
•   1 colher (sopa) de manteiga  

em temperatura ambiente
•   100 g de coco ralado
•   1 colher (sopa) rasa de farinha de trigo
•   Manteiga e açúcar cristal para untar e polvilhar

QUINDIM TEMPO DE PREPARO: 45 minutos     RENDIMENTO: 20 unidades 

MODO DE PREPARO
1.  Em uma tigela, ponha as gemas peneiradas, o açúcar  

e misture bem com um fuê até que fique homogêneo.
2.  Acrescente o leite de coco, a manteiga derretida,  

o coco ralado, a farinha de trigo e misture bem.
3.  Unte as forminhas com manteiga e polvilhe-as com açúcar cristal.
4.  Coloque as forminhas em uma assadeira com água  

e leve em banho-maria para assar no forno médio (180 °C)  
por aproximadamente 40 minutos.

5.  Passe uma faquinha na borda de cada forminha para  
ajudar a soltar os quindins e vire-os sobre uma forminha.

Bendito lusitano
O quindim, doce encantador feito com ovos, foi trazido pelos portugueses e, assim que chegou em terras nacionais,  

ganhou um toque mais abrasileirado ao receber em sua preparação coco ralado, enquanto a versão lusitana leva amêndoas  
e é conhecido em Portugal como brisa-do-lis. A famosa iguaria conquistou seguidores Brasil afora e até ovos de Páscoa já  

receberam o doce como recheio. O segredo da preparação está na base, que deve ser assada na temperatura certa, e também  
na quantidade de açúcar, para deixar o sabor adocicado dessa iguaria na medida certa. Esse doce é um clássico das festas  

de aniversário e não podia faltar em nossa comemoração de 15 anos do Paulistão. Delicie-se sem moderação!

  ATENÇÃO!

Lembre-se de 
mexer a mistura 

de quindim a 
cada vez em 

que for despejar 
as porções nas 

forminhas, assim 
o coco fica bem 

distribuído.
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