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O PAULISTÃO SUPERMERCADOS FAZ ANIVERSÁRIO e queremos 
que você entre nessa festa conosco, com uma edição recheada de informações 
e dicas de preparações para fazer em casa nesta temporada. Além da comemo-
ração dos dezesseis anos da rede supermercadista, o Brasil realiza, neste mês, o 
maior evento esportivo do planeta, e, para celebrar duas ocasiões importantes, o 
Paulistão entra no clima e lança a campanha Olimpi10: são 10 ofertas recorde 
todos os dias nas lojas, até 7 de setembro! Outra novidade é o site do Paulistão 
(www.redepaulistao.com.br), que ganhou novo layout, com receitas deliciosas e 
práticas e espaço para conferir as ofertas das lojas.

Nossa matéria de capa faz uma viagem gastronômica e apresenta quatro 
sugestões de receitas típicas da Itália, de Portugal, França e Argentina, que são 
campeãs em sabor e tradição. A temporada dos Jogos é uma boa oportunidade 
também de reunir os amigos e torcer pelo Brasil, não é mesmo? Nesta edição, 
você confere deliciosos snacks feitos com simples biscoitos salgados de nosso dia 
a dia, e, além disso, a matéria “Open bar” convida você a montar um bar pessoal 
em casa, com uma seleção de bebidas curingas para, quem sabe, preparar drin-
ques aos amigos que chegam para torcer junto.

A publicação traz ainda um “Guia fácil”, em que apresenta um dos pratos 
mais apreciados no mundo: a pizza. Para abrilhantar uma comemoração ou 
simplesmente saborear no fim de semana com a família, queremos que você 
solte o seu lado pizzaiolo! Para isso, confira receita de massa caseira ou, caso 
não seja tão aventureiro na cozinha, compre uma massa pronta e tome nota de 
sugestões de coberturas clássicas que ganham toques especiais de sabor. 

Para quem busca praticidade no dia a dia, não deixe de ler a reportagem 
“Abriu, serviu!”, que mostra como os peixes enlatados podem ser uma mão na 
roda na hora de preparar uma refeição rápida. Veja, ainda, em “Rei das frutas”, 
os benefícios do abacaxi, a melhor maneira de conservá-lo e uma deliciosa re-
ceita de cheesecake. 

Já na seção Beleza, Saúde & Movimento, preparamos uma matéria sobre 
isotônicos para tirar as principais dúvidas sobre essa bebida. Também vamos 
desmistificar o dilema de preparar a lancheira das crianças na volta às aulas, com 
sugestões de cardápio e dicas de alimentos nutritivos.  

Aproveite ao máximo esta edição!
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TEM QUE TER 
NOVIDADES

MENOS AÇÚCAR 
Levantamento feito em 2015 
pela MeSeems, startup  
de inteligência de mercado, 
revelou que refrigerante  
é a bebida mais consumida 
pelos brasileiros, e, para aqueles 
que não abrem mão de apreciar 
novas versões do refresco, 
uma sugestão é o lançamento 
Coca-Cola com Stevia  
– tipo de adoçante de origem 
natural – e 50% menos 
açúcares na composição. 

FRUTA 
PODEROSA 
A uva é alimento 
rico em vitaminas, 
principalmente C  
e do complexo B,  
e minerais, entre  
eles ferro, cálcio  
e zinco. Quem não 
tem paciência nem 
tempo de fazer o suco 
natural pode saborear 
a versão de Fruvale.  
O suco de uva tinto 
não contém adição  
de açúcar nem 
corantes artificiais. 

ROUPAS IMPECÁVEIS
A tarefa de lavar roupas exige cuidados que vão 
além da separação das peças por cor – brancas, 
escuras e coloridas –, há ainda a escolha certa 
dos produtos para manter as roupas sempre 
impecáveis e livres das manchas, sem danificar  
os tecidos. O sabão em pó Omo + Um Toque de 
Comfort Lilás possui acelerador que otimiza o 
processo de remoção de machas mais difíceis, 
garante a conservação do branco e das cores das 
peças e confere um toque perfumado, deixando 
as roupas limpas e cheirosas por mais tempo. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Feito especialmente

para você!
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A CARA DO 
BRASILEIRO
A nova Devassa Tropical Lager Puro 
Malte traz as principais características 
desse estilo, porém adaptada ao clima 
tropical do país: uma bebida mais 
encorpada, equilibrada, refrescante, 
com menor amargor no paladar 
e com uma cor muito mais dourada. 
A cerveja é produzida com apenas 
quatro ingredientes: água, lúpulo, malte 
e cevada. A embalagem também está 
de cara nova e traz elementos de uma 
cerveja premium, com rótulo diferenciado.  

DE CARA NOVA 
Sempre presente na mesa brasileira, o arroz 
é servido, na maioria das vezes, acompanhado 
do seu par perfeito: o feijão. Fonte de carboidratos 
e de vitaminas, o alimento é altamente nutritivo 
e de fácil digestão. Versátil, o grão combina 
com vários ingredientes e é possível encontrar 
uma variedade de tipos. Uma das novidades 
que chegam às gôndolas do Paulistão é o Pró-
Integral Pilecco Nobre. É uma nova categoria 
de arroz integral, com a aparência do arroz 
branco, mais saboroso, rico em fi bras, 100% 
integral e de rápido preparo, cerca de 20 minutos.  

PUREZA NAS 
REFEIÇÕES
O sal é um nutriente indispensável para 
o bom funcionamento do organismo e, 
apesar de ser muitas vezes visto como 
vilão, sua ausência pode prejudicar o corpo 
assim como seu consumo em excesso. 
Entre as variedades de sal existentes, para 
garantir sabor às preparações e de quebra 
benefícios para a saúde, uma boa opção é 
substituir o tipo tradicional pelo Sal Rosa 
do Himalaia Moído Natural Life. Ele é 
considerado o sal mais puro do planeta, e 
sua coloração se deve à alta concentração 
de minerais, que somam mais de 84 tipos. 

Feito especialmente

para você!
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ESCOLHAS CERTAS!

GELATINA 
SEM SABOR 
QUALIMAX
Tem como 
principal 
função dar 

consistência às preparações 
doces, por isso deve ser 
hidratada, de acordo 
com a recomendação da 
embalagem, antes de ser 
adicionada à receita desejada. 

BISCOITO MAIZENA 
MARILAN 
Com sabor e textura 
marcantes, pode ser 
saboreado puro no café da 
manhã ou lanche da tarde e 
ainda serve para incrementar 
sobremesas, como tortas, 
cheesecakes e pavês.  

CREME DE 
LEITE ITAMBÉ
Versátil na cozinha, 
o produto possui 
cremosidade 

e consistência ideais para 
o preparo de pratos doces 
e salgados. Esta versão 
contém 20% menos gordura 
na composição. 

DICA
PAULISTÃO

Rico em vitamina C, complexo B e po-
tássio, curinga de várias preparações e 
de baixa caloria... Talvez seja por isso 
que o abacaxi tenha naturalmente uma 

pomposa coroa em sua estrutura. De perfume forte 
e sabor marcante – variando entre azedo e doce –, é 
uma das frutas tropicais mais populares e consiste 
em uma polpa refrescante e cheia de caldo. Nati-
vo da América do Sul, o abacaxi foi disseminado 
mundo afora, acredita-se, após ser descoberto pela 
expedição de Cristóvão Colombo, na passagem 
pela ilha de Guadalupe, no Caribe, em 1493. 

Atualmente, o Brasil é considerado um dos 
maiores produtores da fruta, e as plantações se 
concentram na região do Triângulo Mineiro e nos 
estados da Paraíba e do Pará. “Smooth Cayenne 
(Havaí) e Pérola são as variedades de abacaxi mais 
comuns no Brasil. Aqui existem também o Gold, 
Gomo de Mel e o Jupi, que se assemelha muito ao 
Pérola. Outros tipos são plantados em escala re-
duzida e são mais cultivados em outros países da 
América Latina”, a� rma Flávia Salvitti, nutricio-
nista do Hospital San Paolo (SP).

MIL E UMA UTILIDADES
Além de o abacaxi ser consumido ao natural, a pol-
pa, a casca e o miolo da fruta são versáteis e podem 
ser utilizados em preparações como sucos, coque-

téis – como piña colada, feita com suco da fruta e 
rum – tortas, gelatinas, bolos, geleias e compotas, 
bem como pratos salgados, com molhos agridoces. 
O suco do abacaxi também serve para marinadas, 
por possuir propriedades que ajudam a amaciar 
carnes. Isso porque a fruta contém bromelina, uma 
enzima capaz de quebrar as moléculas de proteínas 
de outros alimentos, especialmente das carnes mais 
duras. A dica é deixá-las marinando somente entre 
10 e 15 minutos, para que não se desmanchem. 

HORA DA COMPRA
Procure um fruto com aroma doce e estrutura só-
lida e � rme. Evite os opacos, machucados ou com 
folhas murchas. “A coloração da casca não diz pre-
cisamente o ponto de maturação do abacaxi, mas 
é muito importante avaliar se a casca não possui 
furos nem locais moles (já passado)”, aconselha 
Flávia. Para saber se a fruta está no ponto, há quem 
recomende retirar uma das folhas da coroa: se sair 
com facilidade é sinal de que está maduro. 

Logo após a compra o fruto deve ser mantido 
em local fresco e arejado e com a casca. “Caso seja 
cortado, o abacaxi deve ser consumido quanto an-
tes, para que as propriedades nutricionais � quem 
mantidas. O tempo máximo para sua conservação, 
neste caso, é de até 24 horas na geladeira”, reco-
menda a nutricionista. 

8 | Paulistão

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... ABACAXI

Com formato majestoso e beleza exótica, 
o abacaxi é repleto de nutrientes e 
superversátil na cozinha. POR BRUNA GONÇALVES
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CHEESECAKE 
DE ABACAXI  
� Tempo de Preparo: 1 hora    
 Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
Massa
•  1 pacote de biscoito maisena 
•  3 colheres (sopa) de manteiga 

em cubos

Recheio
•  1 lata de leite condensado 
•  1 lata de creme de leite
•  2 xícaras de ricota amassada
•  ½ xícara de leite
•  1 envelope de gelatina em pó 

sem sabor 

Cobertura 
•  2 xícaras de abacaxi picado
•  2 colheres (sopa) de açúcar
•  2 colheres (sopa) de mel

PORÇÃO DE BENEFÍCIOS 
Os nutrientes mais presentes no abacaxi são 
a vitamina C, o complexo B e o potássio. Al-
guns estudos indicam também a presença de 
cálcio. Além das vitaminas, a fruta contém 
� bras e água (87%), que contribui para o 
bom funcionamento do intestino. O abacaxi 
é uma fruta com baixo índice calórico, uma 
fatia grande contém em média 40 calorias. 

“Pode-se dizer ainda que ele facilita a diges-
tão das proteínas, pois a acidez da fruta so-
mada à do estômago aumenta a capacidade 
de digerir esse tipo de alimento. No entanto,  
segundo a nutricionista, o consumo não é 
indicado para quem sofre de gastrite, re� u-
xo gastresofágico, úlcera, ferimentos na boca, 
entre outros, pois a acidez  do alimento pode 
causar desconforto.”  

MODO DE PREPARO
Massa
1.  No liquidifi cador, triture os biscoitos. 
2.  Em seguida, despeje em uma vasilha, acrescente a manteiga 

e misture com a ponta dos dedos até obter a textura de uma farofa.
3.  Com a farofa, forre o fundo de uma fôrma de fundo de aro removível.
4.  Leve ao forno preaquecido por 15 minutos ou até dourar. 

Retire e deixe esfriar.
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

Já que vamos receber ilustres visitas por aqui, é hora de embarcar 
em preparações que são um pedacinho da cultura de alguns 
países mundo afora e, pode acreditar, você vai vibrar com cada 
uma delas nessa viagem gastronômica.  POR WALQUIRIA BOTARO

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    

Sabores 
ESTRANGEIROS

INGREDIENTES
•  6 claras em neve
•  6 gemas peneiradas
•  ½ lata de leite condensado
•  500 g de queijo tipo 

mascarpone (pode ser trocado 
por cream cheese ou outro 
queijo cremoso, exceto ricota)

•  1 pacote de biscoito tipo 
champanhe

•  1 xícara de café bem forte 
(sem açúcar)

•  1 dose pequena de licor 
(chocolate, café, amêndoa 
ou conhaque)

•  Chocolate em pó para polvilhar

TIRAMISU 
ITALIANO  
� Tempo de Preparo: 6 horas    
 Rendimento: 15 porções

MODO DE PREPARO
1.  Em uma vasilha grande, 

misture gentilmente o queijo 
e o leite condensado, acrescente 
as gemas peneiradas até formar 
um creme meio amarelado claro.

2.  Em seguida acrescente as claras, 
mas não misture muito.

3.  O segredo da receita é a paciência, 
misture bem suave.

4.  Reserve esse creme.
5.  Em outra vasilha ponha o café 

e o licor de sua preferência, 
e molhe o biscoito bem rapidamente.

6.  Disponha em um refratário retangular: 
1 camada de biscoito, 1 camada 
de creme, sendo que a última camada 
tem de ser de creme.

7.  Finalize polvilhando o chocolate 
sobre a montagem feita no refratário.

8.  Cubra o refratário com fi lme 
e leve à geladeira por cerca de 6 horas.

O clássico tiramisu surgiu pelas mãos dos 
tradicionais pasticcieri (uma espécie de 
doceiro) de Siena, que decidiram inventar 
um novo doce para celebrar a visita 
de Cossimo III, o grão-duque de Toscana. 
O ilustríssimo visitante apaixonou-se 
pelo sabor da deliciosa guloseima e assim 
decidiu levar a receita para Firenze. 
Foi assim que o tiramisu fi cou famoso 
e conhecido em toda a Itália.
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PA U L I S TÃ O 
P E L O  M U N D O 
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PASTEL  
DE BELÉM   
� Tempo de Preparo: 1 hora    
 Rendimento: 20 porções

INGREDIENTES
•  250 g de farinha de trigo
•  Água com  

uma pitada de sal
•  150 g de manteiga  

ou margarina
•  1 gema
•  80 g de maisena
•  1 litro de creme de leite
•  12 gemas
•  300 g de açúcar
•  1 colher de sopa  

de essência de baunilha
•  Raspas da casca de 1 limão

MODO DE PREPARO
Massa
1.  Sobre o mármore, faça um monte de farinha.
2.  Faça um buraco no meio e ponha uma gema e água o 

suficiente para obter uma massa maleável.
3.  Abra a massa e cubra com 50 g de manteiga ou 

margarina.
4.  Dobre de tal maneira a obter três camadas de massa 

(dobre uma parte sobre o meio e a outra por cima).
5.  Repita essa operação duas vezes, sempre espalhando 50 

gramas de margarina ou manteiga.
6.  Abra novamente, espalhe a manteiga e enrole como se 

fosse um rocambole.
7.  Corte o rocambole em fatias de 2 centímetros de grossura.
8.  Estenda cada rodela no fundo de uma forminha pequena, 

forrando também as laterais.

Recheio
1.  Numa panela, junte a maisena, o creme de leite, as gemas 

e metade do açúcar.
2.  Leve ao fogo até ferver.
3.  Adicione o resto do açúcar, a baunilha líquida (algumas 

gotas) e as raspas de limão.
4.  Mexa bem e leve à fervura novamente.
5.  Desligue e ponha sobre as rodelas de massa.
6.  Leve as forminhas ao forno médio preaquecido até que 

estejam bem sequinhas.
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Reza a lenda que a origem dos pastéis de 
Belém teria sido uma receita conventual 
do vizinho Mosteiro dos Jerónimos. Com 
a Revolução Liberal, em 1820, as ordens 
religiosas foram extintas no país e parece 
que o doceiro dos Jerónimos, detentor  
da receita, foi trabalhar para uma refinaria 
de açúcar das proximidades e, em pouco 
tempo, os verdadeiros pastéis de Belém 
passaram a ser vendidos ao público.

PA U L I S TÃ O  
P E L O  M U N D O 
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4.  Faça uma bola de massa,  
embrulhe com filme e leve  
ao refrigerador por 30 minutos.

Recheio
1.  Em uma panela pequena, ponha as 

folhas de espinafre lavadas e leve ao 
fogo baixo até murchar. 

2.  Transfira para uma tábua e bata com 
uma faca para picar bem.

3.  Coloque em uma tigela e acrescente 
a ricota, o creme de leite e o queijo 
parmesão.

4.  Misture bem e tempere com o 
manjericão picado, o suco de limão, o 
sal e a pimenta. Por último, adicione os 
ovos ligeiramente batidos. Reserve.

5.  Abra a massa entre 2 plásticos.
6.  Forre o fundo de uma fôrma de fundo 

falso com a massa.
7.  Faça rolinhos com o restante da massa 

e aperte nas laterais da fôrma até 
revesti-la totalmente.

8.  Fure a massa com um garfo, despeje 
dentro o recheio reservado.

9.  Finalize com o queijo minas cortado 
em cubos.

10.  Leve ao forno preaquecido por cerca 
de 40 minutos ou até obter uma 
bonita cor dourada.

11.  Sirva quente ou fria.

INGREDIENTES
Massa
•  1 e 1/4 de xícara de farinha de trigo
•  1/2 colher (chá) de sal
•  3 colheres (sopa) de manteiga gelada
•  3 colheres (sopa) de água gelada

Recheio
•  2 xícaras (chá) de ricota fresca amassada
•  2 xícaras de folhas de espinafre
•  1 xícara de creme de leite
•  150 g de queijo minas cortado em cubos
•  3 colheres de queijo parmesão ralado
•  2 colheres (sopa) de suco de limão
•  Folhas de manjericão picadas
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  4 ovos grandes

MODO DE PREPARO
Massa
1.  Em uma tigela, ponha a farinha de trigo, 

abra um buraco no meio e acrescente  
o sal e a manteiga cortada em cubos.

2.  Misture com as pontas dos dedos  
até obter uma farofa grossa.

3.  Gradativamente, acrescente a água 
gelada, amassando delicadamente  
sem manusear muito (se precisar 
adicione mais água).

QUICHE LORRAINE DE ESPINAFRE E RICOTA    
� Tempo de Preparo: 1 hora     Rendimento: 6 porções

A palavra “quiche” vem do alemão küchen (torta). A quiche 
é um prato originário da Alsácia Lorena, que atualmente faz 
parte do nordeste da França. Essa região por diversas vezes 
foi comandada pelos alemães e palco de brigas por território 
entre franceses e alemães. Quando a quiche foi criada, 
a Alsácia Lorena era uma província alemã e se chamava 
Lothringen, que em francês significa Lorraine. Depois  
de muitas batalhas, a França retomou a região  
e os franceses batizaram a quiche de Quiche Lorraine.

PA U L I S TÃ O  P E L O  M U N D O 

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

RICOTA FRESCA QUATÁ
De origem italiana, é fabricada com o 
soro de leite, com baixíssima gordura. 
Apresenta massa flocada e granulosa, 
e seu sabor é suave, por isso é muito 

utilizada nas mais variadas preparações.

UVA-PASSA LINA 
A fruta seca dá toque especial  
no sabor e na decoração de uma série 
de preparações, como pratos agridoces 
ou numa deliciosa empanada que  
você aprende aqui a receita.

BISCOITO CHAMPANHE  
COM AÇÚCAR FINO BAUDUCCO
Perfeito para deixar inúmeras  
receitas diferenciadas, esse biscoito 

leva em sua composição açúcar, farinha  
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
entre outros ingredientes.

DICA
PAULISTÃO

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    
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INGREDIENTES
Massa
•  ½ kg de farinha de trigo
•  100 g de gordura vegetal
•  1 dose de aguardente
•  1 gema
•  Sal a gosto
•  1 xícara (chá) de água morna
•  1 clara

Recheio
•  50 g de manteiga
•  400 g de carne bem picada 

(sem gordura)
•  Cominho a gosto
•  1 pimenta dedo-de-moça
•  2 cebolas grandes lavadas e 

picadas
•  1 colher (café) de colorau
•  2 ovos cozidos
•  1 xícara (chá) de azeitona preta
•  1 xícara (chá) de uva-passa

EMPANADAS 
ARGENTINAS   
� Tempo de Preparo: 1h20min.    
 Rendimento: 10 porções

MODO DE PREPARO
Massa
1.  Ponha em uma tigela a farinha de 

trigo, a gordura vegetal, a aguardente, 
a gema, o sal, a água morna e misture 
bem até que fi que homogêneo 
e não grude nas mãos.

Recheio
1.  Em uma panela, aqueça 

a manteiga e refogue a carne. 
2.  Acrescente o cominho, a pimenta, 

a cebola e, por fi m, o colorau. 
3.  Misture bem e refogue 

por mais 5 minutos ou até que 
a carne esteja macia. Reserve.

Montagem
1.  Faça bolinhas e abra a massa 

em pequenos discos.
2.  No centro do disco, ponha 

um pedaço de ovo cozido, 
uma porção de carne, uvas-passas 
e uma azeitona na lateral.

3.  Pincele a borda da massa com a clara 
e feche a empanada, pressionando 
bem a lateral com as pontas dos 
dedos para que ela não abra.

4.  Coloque-as em uma assadeira e leve 
para assar no forno médio (180 °C) 
preaquecido por cerca de 20 minutos.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

Especula-se que a origem da empanada remonte 
à antiga Pérsia, atual Irã, e que, de lá, tenha sido 
levada para os países árabes, onde era preparada 
com carne de carneiro e trigo burgol. Essa iguaria 
era chamada de esfi ha ou fatayer e chegou 
à Península Ibérica nas marmitas de viagem 
dos conquistadores mouros em 711. Os sete 
séculos de ocupação árabe popularizaram a 
iguaria em terras espanholas, e os colonizadores 
espanhóis que cruzaram o Atlântico e aportaram 
no Novo Mundo trouxeram-na para a América.

PA U L I S TÃ O  P E L O  M U N D O 

Até o dia 7 de setembro, durante suas visitas 
às lojas Paulistão, fi que de olho na campanha 

Olimpi10 e descubra 10 ofertas recorde.

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    
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CAVALINHAS 
COM ÓLEO 
GOMES DA 

COSTA 125 G  
Pescado muito 

semelhante à sardinha, 
as cavalinhas 

se diferenciam pelo 
tamanho – um pouco 

maior –, não possuem 
escamas e têm sabor 

mais suave. Sua carne 
é de coloração mais 

clara e fi rme, 
com pouca gordura 
e de fácil digestão.   

ATUM RALADO 
AO NATURAL 
LINA 120 G  
Para quem gosta 
de peixes, quando 
não há possibilidade 
de comprá-los frescos, 
é uma boa alternativa 
de consumo. 
A versão ao natural 
é uma das opções 
mais indicadas, 
por ter menos sódio, 
mais proteínas 
e menos gorduras. 

SARDINHAS COM ÓLEO 
COQUEIRO 250 G  

Ao lado do atum, é um dos peixes 
enlatados mais consumidos 

no Brasil. Com sabor marcante, 
são processadas com a espinha, 

que, com o amolecimento 
dos ossos, aumenta o teor 

de cálcio do alimento. 

Consumidos desde o século 
19, os alimentos enlatados 
em conservas neutras ou 
molhos são um curinga 
na cozinha. POR BRUNA GONÇALVES

Abriu,Abriu,
SERVIU!

S inônimo de praticidade e versatilidade, os alimentos en-
latados estão presentes em boa parte das despensas dos 
brasileiros e são uma mão na roda na hora de preparar uma 

refeição rápida e saborosa. Nas gôndolas, há diversas opções deles 
cobertos com água, óleos, azeites ou molhos que podem ser utiliza-
das para rechear sanduíches ou tortas, incrementar saladas, risotos, 
omeletes, massas, servir de base para patês ou, simplesmente, abrir 
e consumir como petisco ou acompanhamento de prato. 
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CAVALINHAS 
COM ÓLEO 
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Pescado muito 

semelhante à sardinha, 
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se diferenciam pelo 
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Na versão enlatada, os alimentos 
passam por um processo de aqueci-
mento em alta temperatura e, em sua 
maioria, autoclavados, ou seja, co-
zidos na própria embalagem, o que 
proporciona maior durabilidade do 
produto.

MODO DE CONSERVAÇÃO
O armazenamento em recipientes 
hermeticamente fechados é bem an-
tigo, e acredita-se que tenha surgido 
no século 19, quando o cozinheiro 
francês Nicolas Appert criou o méto-
do para evitar a deterioração dos ali-
mentos e atender às necessidades dos 
militares da época. Mas foi a partir da 
década de 30 que os produtos come-
çaram a circular nos Estados Unidos 
e, aos poucos, deixaram de ser exclusi-
vidade dos soldados, ganhando espaço 
nas prateleiras dos supermercados e 
adeptos no mundo todo.

PENNE COM ATUM E AZEITONAS  
� Tempo de Preparo: 30 min.     Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES
•  1 pacote de macarrão penne
•  1 lata de atum ralado ao natural
•  ½ cebola picada
•  100 g de azeitonas verdes
•  1 colher (sopa) de azeite de oliva
•  1 colher (sopa) de óleo
•  1 dente de alho cortado
•  1 pitada de pimenta-do-reino
•  Folhas frescas de manjericão 

a gosto
•  Sal a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Em uma panela, aqueça água 

com um punhado de sal e o óleo.
2.  Assim que ferver, adicione o 

macarrão e deixe cozinhar até 
fi car al dente.

3.  Enquanto isso, em uma 
frigideira ponha um pouco 
de azeite de oliva para refogar 
a cebola até dourar. Reserve.

4.  Na mesma frigideira, adicione o 
alho e deixe dourar. Logo após, 

acrescente o atum, 
ponha sal a gosto e misture.

5.  Em seguida, inclua as azeitonas 
e a cebola e refogue por alguns 
minutos em fogo baixo.

6.  Escorra o macarrão 
e junte à mistura.

7.  Finalize com folhas frescas 
de manjericão. Sirva em seguida.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio lp_20,2 x 13,3.pdf   1   09/08/16   14:56

05_VIDA PRATICA.indd   17 09/08/16   15:28



18 | Paulistão

ADEGA
DESTILADOS

Pensando em 
montar um bar  
em casa? 
Preparamos para 
você algumas dicas 
imprescindíveis  
de tipos de bebida 
para surpreender  
os amigos.  
POR WALQUIRIA BOTARO
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TEQUILA
Feita da agave-azul, 
essa bebida pode ser 
produzida apenas no 
estado de Jalisco e 
em regiões limitadas 
de Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit 
e Tamaulipas, 
no México. 
É  consumida do jeito 
clássico, com sal 
e limão, ou também 
em coquetéis.

RUM
Obtido do melaço 
e de outros derivados 
da produção 
de açúcar, o rum 
é uma bebida 
de características 
refi nadas e aroma 
suave. Ingrediente 
de drinques famosos, 
como o daiquiri, 
é uma ótima 
opção para 
misturas simples.

VODCA
Ela combina com 
tudo, por isso é 
indispensável em 
seu bar! É produzida 
com a fermentação 
de produtos como, 
centeio, ervas, 
batatas, trigo, entre 
outros, e são essas 
matérias-primas 
que vão conferir sabor 
e qualidade à bebida. 

UÍSQUE
Feito com três 
ingredientes  – 
cereais, água 
e fermento –, 
é envelhecido 
em barris de carvalho 
e engarrafado com 
no mínimo 40% 
de álcool.  Pode ser 
apreciado puro, com 
gelo ou misturado 
com outras bebidas. 

CACHAÇA
Essa aguardente 
de cana é uma 
bebida tipicamente 
brasileira e muito 
usada na preparação 
de coquetéis, como 
a  clássica caipirinha. 
Com o passar do 
tempo, teve uma 
série de melhorias 
e com ela cria-se  
diversos drinques. 

Para montar 
seu bar pessoal, 

incremente-o 
com destilados 

versáteis e informe-
se sobre alguns 
deles para fazer 

as escolhas certas. 

om a temporada dos Jogos, o que 
não vai faltar é oportunidade para 
receber a galera em casa. Mas, para 
isso, apesar de a cerveja gelada ser 

uma boa pedida e os vinhos, uma delícia, é 
hora de abastecer seu bar pessoal com be-
bidas curingas e transformar o espaço num 
verdadeiro camarote vip. 

Já que os nervos estão à � or da pele e as 
temperaturas mais baixas por causa da esta-
ção do ano, a ideia é passear com moderação 
pelo universo dos destilados. Não precisa ser 
nada muito so� sticado nem de alto grau de 
exigência o que vai compor o seu bar; porém, 

é importante contar com algumas variedades 
de bebida. De acordo com Luis Cláudio Si-
mões, professor na Associação Brasileira de 
Bartenders (ABB), a vodca, por ser neutra e 
fácil de ser consumida, é uma ótima opção 
de destilado para ajudar a abusar da cria-
tividade na hora de preparar drinques; já a 
cachaça possui sabor mais marcante, mas, 
se usada nas proporções adequadas, é muito 
boa para fazer uma série de coquetéis. Agora, 
as bebidas com aromas mais complexos são 
mais difíceis de misturar, então vale analisar 
muito bem os tipos de bebida em que você 
vai investir.
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Selecionamos 
alguns aplicativos 

para você baixar 
e soltar seu 

lado criativo 
de bartender.

BRASIL DRINKS
(ANDROID)

Mostra uma série de 
receitas de drinques 
alcoólicos a nutritivos. 
Há um glossário sobre 
os utensílios básicos 
da coquetelaria, tipos 
de copos e é possível ver 
como a bebida será servida.

SOS COCKTAILS
(ANDROID)

Fácil de usar, esse 
aplicativo é superútil 
para festas. São centenas 
de receitas com instruções 
passo a passo sobre 
como preparar os 
coquetéis mais cobiçados 
dos amantes de drinques.

DRINKS & 
COCKTAILS
(IOS)

São 1.200 receitas 
de bebidas  listadas 
em ordem alfabética. 
Em se tratando 
de opções de categoria, 
as únicas disponíveis são 
por cor ou tipo de copo.

ARRISQUE! 
Pratique,

Existe uma grande 
variedade de destilados 
no mercado, mas o que 

vale é a alquimia de 
sabores que resultará de 
suas preparações. Aqui, 
indicamos alguns deles 

para apostar.

SAGATIBA
Esse produto 
versátil passa 
por um processo 
artesanal e de 
multidestilação, 
que permite que 
os componentes 
da bebida sejam 
separados 
e controlados 
individualmente. 
É uma cachaça 
nacional e ganhou 
status de sofi sticada 
mundo afora.

VODKA 
SMIRNOFF
Presente em mais 
de 130 países, 
é a escolha ideal 
para curtir bons 
momentos com os 
amigos. A bebida 
é composta de 
álcool de cereais, 
tridestilada e dez 
vezes fi ltrada. É 
indicada para várias 
ocasiões, no frio ou 
no calor, pura ou com 
sucos e refrigerantes.

JOHNNIE 
WALKER 
RED LABEL
Versátil e 
universalmente 
atraente, possui 
sabor intenso e 
vigoroso que se 
destaca mesmo 
quando misturado. 
É o uísque escocês 
mais vendido no 
mundo e é perfeito 
para recepções em 
casa ou encontros 
com os amigos.

TEQUILA 
ESPOLÓN 
Essa tequila 
fabricada em 1993, é 
artesanal 100% puro 
agave-azul e tem sido 
por muito tempo um 
símbolo de orgulho 
do México e um 
ícone reconhecido 
mundialmente. É 
uma bebida premium 
encorpada, com 
sabores de baunilha, 
especiarias e um fi nal 
longo e picante. 

RON 
MONTILLA
Ideal para ser 
apreciado puro 
ou para criar 
drinques, esse rum é 
envelhecido em barris 
de carvalho, possui 
aromas de frutas 
secas e notas de mel.
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GUIA FÁCIL
PIZZA

MAIS PRATICIDADE, 
POR FAVOR! 
Se o que você quer é caprichar 
nas coberturas, sem ter 
de se preocupar com a massa, 
no Paulistão você encontra 
a Massa para Pizza Massa 
Leve, que vem com dois discos 
e basta acrescentar sua cobertura 
de preferência. Cada disco rende 
cerca de 6 pedaços.

Um dos pratos mais amados do brasileiro 
é a pizza, e aqui você aprende coberturas 
que, à primeira vista, parecem clássicas, 
porém elas têm toques inusitados de sabor. 

verdade é a seguinte: pizza é um dos pratos mais apreciados 
no mundo; então, já pensou se você puder escolher se ela terá 
borda tostadinha ou branquinha e quais serão os ingredientes 
da cobertura? Humm... pois bem! Essa é a nossa proposta do 

Guia Fácil desta edição da COM VOCÊ, que é comemorativa pelo 
aniversário do Paulistão. Queremos que ponha literalmente a mão na 
massa e solte o seu lado pizzaiolo de ser. 

Você vai notar que algumas criações são parecidas com as que 
vemos por aí, em muitas pizzarias, mas ousamos ao acrescentar um 
toque aqui, outro acolá, para você sentir uma explosão de sabores e 
surpreender seus convidados, caso seja daquelas pessoas que têm um 
an� trião nato dentro de si. As preparações aqui sugeridas têm rendi-
mento de seis pedaços, e o forno deve ser preaquecido a 180 °C para 
receber sua redonda predileta. Vai lá, encare o desa� o e mostre que o 
bom da vida é vivenciar novas experiências. Buon appetito!

PONHA A MÃO 
NA MASSA  
Se você gosta de preparar 
a massa, sugerimos uma receita 
simples  que rende dois discos:

INGREDIENTES
•  250 g de farinha de trigo
•  150 ml de  água
•  1 colher (café) de açúcar
•  1 colher (sopa) de azeite
•  ½ colher (café) de sal
•  1 colher (café) de 

fermento biológico fresco

MODO DE PREPARO
1.  Junte a farinha, o açúcar, 

o fermento e o sal. Misture.
2.   Depois, acrescente a água 

e o azeite e mexa bem, até que 
a massa fi que homogênea.

3.   Ponha a massa em um saco plástico 
e deixe descansando na geladeira 
de um dia para o outro.

4.   Abra a massa com cuidado 
para deixar a borda mais grossa.

5.   Bata para que saia o excesso de farinha.
6.   Espalhe o molho de tomate, coloque a 

cobertura de sua preferência e leve ao 
forno preaquecido a 250 °C, até dourar.

DICA
PAULISTÃO
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INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  300 g de queijo 

maasdam fatiado
•  2 tomates
•  Manjericão a gosto
•  Sal a gosto
•  Pimenta malagueta 

a gosto
•  Azeite de oliva 

o quanto baste

MODO DE PREPARO
1.  Corte os tomates em rodela 

com 0,5 cm de espessura.
2.  Separe as fatias de queijo.
3.  Separe o manjericão que será utilizado.
4.  Corte a pimenta malagueta em rodelas bem fi ninhas.
5.  Em seguida, ponha os ingredientes na seguinte 

ordem: molho de tomate, o queijo, os tomates, 
o sal, a pimenta e regue com azeite.

6.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos até 
que o queijo derreta e a massa fi que dourada.

7.  Retire a pizza do forno e salpique por cima 
as folhas de manjericão. 

8.  Se quiser, fi nalize com um pouco mais de azeite.

MARGHERITA PICANTE 
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INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  300 g de queijo 

mussarela fatiado
•  2 tomates
•  Manjericão a gosto
•  200 g de pepperoni 

fatiado
•  Sal a gosto
•  Páprica a gosto
•  3 dentes de alho
•  Azeite de oliva 

o quanto baste

MODO DE PREPARO
1.  Corte os tomates em rodela de espessura bem fi na.
2.  Separe as fatias de queijo.
3.  Separe o manjericão que será utilizado.
4.  Separe as fatias de pepperoni.
5.  Corte os dentes de alho em lâminas e frite.
6.  Em seguida, coloque os ingredientes 

na seguinte ordem: molho de tomate, o queijo, 
os tomates, o sal, o pepperoni, a páprica,
o alho frito e regue com azeite.

7.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos até 
que o queijo derreta e a massa fi que dourada.

8.  Retire a pizza do forno e salpique por cima 
as folhas de manjericão. Sirva a seguir.

AZEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEM 
LISBOA PREMIUM 
500ML
Fundamental no preparo 
das mais diversas 
refeições, esse azeite 
é ótimo para cozinhar 
legumes, temperar 
saladas ou regar 
a sua pizza predileta.

DICA
PAULISTÃO

PEPPERONI ESPECIAL
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GUIA FÁCIL
PIZZA

INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  300 g de queijo 

mussarela fatiado
•  2 tomates
•  Manjericão a gosto
•  200 g de pepperoni 

fatiado
•  Sal a gosto
•  Páprica a gosto
•  3 dentes de alho
•  Azeite de oliva 

o quanto baste

MODO DE PREPARO
1.  Corte os tomates em rodela de espessura bem fi na.
2.  Separe as fatias de queijo.
3.  Separe o manjericão que será utilizado.
4.  Separe as fatias de pepperoni.
5.  Corte os dentes de alho em lâminas e frite.
6.  Em seguida, coloque os ingredientes 

na seguinte ordem: molho de tomate, o queijo, 
os tomates, o sal, o pepperoni, a páprica,
o alho frito e regue com azeite.

7.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos até 
que o queijo derreta e a massa fi que dourada.

8.  Retire a pizza do forno e salpique por cima 
as folhas de manjericão. Sirva a seguir.

AZEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEM 
LISBOA PREMIUM 
500ML
Fundamental no preparo 
das mais diversas 
refeições, esse azeite 
é ótimo para cozinhar 
legumes, temperar 
saladas ou regar 
a sua pizza predileta.

DICA
PAULISTÃO

PEPPERONI ESPECIAL

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO    
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INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  100 g de queijo brie 

cortado em cubos
•  100 g de queijo 

mussarela fatiado
•  100 g de queijo 

emmental fatiado
•  100 g de queijo 

parmesão ralado
•  Manjericão a gosto
•  Azeite de oliva o 

quanto baste

MODO DE PREPARO
1.  Separe todos os queijos.
2.  Separe o manjericão que será utilizado.
3.  Em seguida, coloque os ingredientes 

na seguinte ordem: molho de tomate, 
queijo mussarela, queijo brie, 
queijo emmental, queijo parmesão 
e fi nalize com o azeite.

4.  Leve ao forno por cerca 
de 30 minutos até que o queijo 
parmesão e a massa fi quem dourados.

5.  Retire a pizza do forno e salpique 
por cima as folhas de manjericão. 
Sirva a seguir.

QUATRO QUEIJOS 

07_GUIA FACIL.indd   25 09/08/16   18:44



26 | Paulistão

INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  100 g de camarões frescos 

ou congelados limpos
•  180 g de queijo 

mussarela fatiado
•  100 g de queijo 

gouda fatiado
•  Salsinha picada a gosto 
•  Sal a gosto
•  Suco de um limão-siciliano
•  Azeite de oliva 

o quanto baste

MODO DE PREPARO
1.  Pegue os camarões, ponha-os em um refratário 

com o limão espremido e sal. Reserve por 10 minutos. 
Se optar pelo congelado, retire-o 1 hora antes 
da preparação da pizza e siga o modo de preparo.

2.  Separe os queijos.
3.  Escorra o caldo e reserve os camarões.
4.  Em seguida, coloque os ingredientes na seguinte 

ordem: molho de tomate, queijo mussarela, 
camarões, queijo gouda e regue com o azeite.

5.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos até que os queijos 
derretam, o camarão cozinhe e a massa fi que dourada.

6.  Retire a pizza do forno e salpique por cima a salsinha. 
Sirva a seguir.

CAMARÃO 
DESCASCADO 
CONGELADO 
COSTA SUL
Ótimo para preparar 
as mais diversas receitas 
e petiscos. Na pizza, 
ele fi ca com textura 
tenra e sua carne 
é extremamente macia 
e saborosa.

DICA
PAULISTÃO

CAMARÃO COM DOIS QUEIJOS

GUIA FÁCIL
PIZZA
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INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  50 g de cogumelos 

em conserva em lâminas
•  150 g de 

mussarela fatiada
•  100 g de frango desfi ado
•  8 rodelas de abacaxi, 

sem o miolo
•  Sal a gosto
•  Pimenta-do-reino 

a gosto
•  Azeite de oliva

MODO DE PREPARO
1.  Reserve as lâminas de cogumelo.
2.  Separe a mussarela.
3.  Refogue o frango e desfi e-o. Reserve.
4.  Descasque o abacaxi e corte oito rodelas 

com cerca de 1 cm cada uma. 
5.  Em seguida, coloque os ingredientes 

na seguinte ordem: molho de tomate, 
frango desfi ado, queijo, cogumelo, 
sal, pimenta-do-reino, rodelas 
de abacaxi e regue com um fi o de azeite.

6.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos 
até que o queijo derreta e o frango, o abacaxi 
e a massa fi quem dourados. Sirva a seguir.

FILÉ DE PEITO 
DE FRANGO 
SADIA
Versátil, esse produto 
é um ingrediente-
chave para ter em 
casa, pois pode ser 
usado nas mais 
variadas preparações, 
como na cobertura 
de pizzas. Basta 
refogá-lo com seus 
temperos favoritos.

DICA
PAULISTÃO

é um ingrediente-
chave para ter em 
casa, pois pode ser 
usado nas mais 
variadas preparações, 
como na cobertura 
de pizzas. Basta 
refogá-lo com seus 
temperos favoritos.

HAVAIANA REINVENTADA

GUIA FÁCIL
PIZZA

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO    

07_GUIA FACIL.indd   28 09/08/16   18:44



28 | Paulistão

INGREDIENTES
•  Molho de tomate 

pronto a gosto
•  50 g de cogumelos 

em conserva em lâminas
•  150 g de 

mussarela fatiada
•  100 g de frango desfi ado
•  8 rodelas de abacaxi, 

sem o miolo
•  Sal a gosto
•  Pimenta-do-reino 

a gosto
•  Azeite de oliva

MODO DE PREPARO
1.  Reserve as lâminas de cogumelo.
2.  Separe a mussarela.
3.  Refogue o frango e desfi e-o. Reserve.
4.  Descasque o abacaxi e corte oito rodelas 

com cerca de 1 cm cada uma. 
5.  Em seguida, coloque os ingredientes 

na seguinte ordem: molho de tomate, 
frango desfi ado, queijo, cogumelo, 
sal, pimenta-do-reino, rodelas 
de abacaxi e regue com um fi o de azeite.

6.  Leve ao forno por cerca de 30 minutos 
até que o queijo derreta e o frango, o abacaxi 
e a massa fi quem dourados. Sirva a seguir.

FILÉ DE PEITO 
DE FRANGO 
SADIA
Versátil, esse produto 
é um ingrediente-
chave para ter em 
casa, pois pode ser 
usado nas mais 
variadas preparações, 
como na cobertura 
de pizzas. Basta 
refogá-lo com seus 
temperos favoritos.

DICA
PAULISTÃO

é um ingrediente-
chave para ter em 
casa, pois pode ser 
usado nas mais 
variadas preparações, 
como na cobertura 
de pizzas. Basta 
refogá-lo com seus 
temperos favoritos.

HAVAIANA REINVENTADA

GUIA FÁCIL
PIZZA

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO    

07_GUIA FACIL.indd   28 09/08/16   18:44

Paulistão | 29

07_GUIA FACIL.indd   29 09/08/16   18:44



30 | Paulistão IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO30 | Paulistão

Essa superbebida  
3 em 1 repõe sais 

minerais e carboidratos 
após exercícios físicos 

intensos e pode dar uma 
mãozinha em casos de 

desarranjos intestinais. 
POR WALQUIRIA BOTARO

Um suplemento para atletas
ISOTÔNICO:

Os indivíduos sedentários e 
que sofrem de insuficiência cardía-
ca, hipertensão arterial, diabetes ou 
doenças renais devem evitar a be-
bida. “Devido à quantidade de só-
dio e sacarose contida no isotônico, 
pessoas hipertensas, cardiopatas ou 
diabéticas não podem fazer ingestão 
dele, pois há o risco de desencadear 
sérios problemas. Já as pessoas que 
não têm doenças desse tipo nem 
praticam atividades físicas intensas 

podem tomar a bebida, 
mais em razão de algum 
desequilíbrio hidroele-
trolítico, como diarreia 
ou vômito constantes”, 
recomenda a nutricio-
nista Paula Cavalini.

APÓS SUAR  
MUITO A CAMISA
Restrições à parte, o iso-
tônico é ótimo para repor 
energia. Hoje há várias 
marcas disponíveis de 
isotônicos. Alguns são 
mais calóricos, outros 
têm mais carboidratos, e 
há também aqueles com 

mais sódio. Se a composição tem suas 
diferenças, na hora de ingerir esse tipo 
de bebida a regra é a mesma, ou seja, 
cada uma delas precisa ser administra-
da de acordo com o tipo de exercício 
realizado. Em atividades prolongadas, 
com maior gasto energético, por exem-
plo, recomendam-se bebidas com mais 
carboidratos. Porém, se a perda de lí-
quidos for grande, opte pelos isotônicos 
ricos em sódio, porque são mais facil-
mente absorvidos pelo organismo.

O dia está quente, você está com aquela sede louca, 
deixa a água ou o suco de lado e logo lança mão do 
primeiro gole daquele isotônico docinho, gelado e 

refrescante... Saiba que a bebida foi criada para repor água, 
sais minerais e carboidratos perdidos no suor, por isso tem a 
característica 3 em 1. Esse suplemento, sim, promove a hi-
dratação, mas de atletas e pessoas que praticam mais de uma 
hora de atividade física que provoque uma intensa transpira-
ção. “Se a atividade for de regular a moderada, a ingestão da 
bebida não é indicada, pois há muita concentração de sódio, 
entre outras substâncias que podem reter líquido e deixar o 
corpo inchado”, adverte Henrique Suplicy, presidente da co-
missão de história da endocrinologia da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). 

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
BEBIDA 3 EM 1
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BOAS SUBSTITUIÇÕES 
Se você está entre as pessoas que praticam exercício físico, 
mas não com frequência intensa, e transpiram o suficiente 
para ter de repor rapidamente o líquido perdido, saiba que 
existem opções de bebidas saudáveis, consideradas quase 
isotônicas. Lance mão de algumas delas!

ÁGUA DE COCO: rica em vitaminas, frutose, fibras e minerais, essa 
bebida é uma grande aliada em se tratando de reidratação corporal. O 
sódio e o potássio contidos na bebida garantem que o corpo absorva 
rapidamente nutrientes que se perdem durante a transpiração.

CHÁS GELADOS: além de hidratarem, não têm conservantes nem 
sódio, presentes na maioria dos sucos industrializados, e, melhor 
ainda, possuem baixo teor calórico.

SUCOS NATURAIS: os de kiwi, limão, melão, maracujá ou morango 
podem ser boas pedidas. Experimente também o suco de água de 
coco com uva verde. Essa combinação perfeita de sabor e refrescância 
é uma excelente opção de bebida logo após a atividade física, pois 
ajuda a desinchar o corpo e a livrar o organismo das toxinas.

ÁGUA DE COCO  
KERO COCO 1L
Feita com água de coco 
verde, além de hidratar 
naturalmente, a bebida  
é rica em vitaminas,  
sais minerais e não 
possui gorduras.

FEEL GOOD  
CHÁ VERDE 1L 
Delicioso e refrescante, 
esse chá é rico  
em vitamina C,  
sem conservantes,  
sem adição de açúcares  
e zero caloria. Tem sabor 
delicado e suave. 

DICA
PAULISTÃO
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P reparar a lancheira e agradar os 
filhos sem deixar a refeição cheia 
de guloseimas não é tarefa fácil. 
Além da criatividade para elabo-

rar menus diferentes, é preciso unir alimentos 
gostosos e nutritivos. Parece impossível? Não! 
Para as nutricionistas, dá para montar uma 
refeição saudável sem parecer sem graça. 

Cada lancheira precisa ser montada de 
acordo com a rotina dos pequenos, como 
forma de complementar as demais refeições 
do dia. Em geral, deve conter uma porção 
de carboidrato (fonte de energia), frutas 
ou legumes (responsáveis pelas vitaminas, 
fibras e minerais), uma fonte de alimento 
construtor (com proteínas e, de preferência, 

fonte de cálcio) e a bebida (complementa a 
necessidade de hidratação diária). 

Por ser uma refeição intermediária – en-
tre café e almoço ou almoço e jantar –, não 
requer exageros. Mesmo assim, é importante 
para o desenvolvimento e rendimento escolar. 
“A criança aprende ainda a socializar o lanche 
e tem a oportunidade de experimentar coisas 
novas”, explica Karine Durães, nutricionista 
especialista em pediatria pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.

SELEÇÃO DOS ALIMENTOS
Ninguém gosta de comer exatamente a mes-
ma coisa todos os dias, por isso o segredo para 
tornar o lanche ainda mais atrativo é variar o 

A escolha dos alimentos que vão à lancheira dos filhos 
pode ser um dilema, mas vamos ajudá-lo a montar 
uma refeição saborosa e nutritiva. POR BRUNA GONÇALVES

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: SHUTTERSTOCK E DMS EDITORA

LANCHE 
IDEAL!

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

cardápio. É importante entender ainda como 
é o apetite dos filhos para saber a quantidade 
mais adequada e evitar desperdício. 

Na hora de escolher os alimentos, envol-
va as crianças nessa missão. Mesmo ao in-
sistirem, não ceda sempre aos pedidos dos 
pequenos. Outra dica é fazer com que eles 
experimentem coisas novas, pois é na infân-
cia que os hábitos alimentares são desenvol-
vidos. A fruta não costuma ser o alimento 
favorito; no entanto, existem muitas opções 
com cores, aromas e texturas bem diferentes. 
Faça testes e identifique quais são as frutas 
preferidas dos filhos. Evite alimentos com 
muito sódio, refrigerantes, açúcar e gordura 
trans, além de frituras. 

Quanto ao doce, ele não precisa ser excluí-
do! “A criança tem o direito de comer uma 
porção pequena, e os pais devem avaliar qual 
é a melhor refeição a oferecer. Podem pôr na 
lancheira um bombom ou bolachas. Neste 
caso, não mande o pacote todo, opte por dis-
por três unidades em um potinho”, afirma a 
nutricionista clínica Thaís Leão, do Instituto 
do Coração (Incor). 

PREPARO E CONSERVAÇÃO
Se não tiver tempo de fazer um suco natural 
ou um bolo para a criança levar à escola, não 
se desespere porque teve de recorrer aos pro-
dutos industrializados. “Fique de olho nos 
rótulos. Além das informações nutricionais, 
procure conferir os ingredientes que com-
põem determinado alimento. Prefira, por 
exemplo, pães integrais, sucos sem adição 
de açúcar e biscoitos sem gordura trans”, 
aconselha Karine.   

Mas não adianta se preocupar apenas 
com a seleção e o preparo dos alimentos, a 
conservação deles também é  importante. O 
lanche pode até ser feito no dia anterior, des-
de que fique na geladeira por até 24 horas, 
principalmente aqueles preparados com pa-
tês, frios, manteiga, maionese etc. “Mesmo 
assim, em dias quentes, observe se ele não 
estraga ou azeda até a hora do consumo”, 
explica Thaís. Por isso, para garantir a quali-
dade e a temperatura, opte por lancheiras e 
garrafas térmicas, que ajudam a armazenar e 
conservar os alimentos até  a hora do lanche.
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muito sódio, refrigerantes, açúcar e gordura 
trans, além de frituras. 

Quanto ao doce, ele não precisa ser excluí-
do! “A criança tem o direito de comer uma 
porção pequena, e os pais devem avaliar qual 
é a melhor refeição a oferecer. Podem pôr na 
lancheira um bombom ou bolachas. Neste 
caso, não mande o pacote todo, opte por dis-
por três unidades em um potinho”, afirma a 
nutricionista clínica Thaís Leão, do Instituto 
do Coração (Incor). 

PREPARO E CONSERVAÇÃO
Se não tiver tempo de fazer um suco natural 
ou um bolo para a criança levar à escola, não 
se desespere porque teve de recorrer aos pro-
dutos industrializados. “Fique de olho nos 
rótulos. Além das informações nutricionais, 
procure conferir os ingredientes que com-
põem determinado alimento. Prefira, por 
exemplo, pães integrais, sucos sem adição 
de açúcar e biscoitos sem gordura trans”, 
aconselha Karine.   

Mas não adianta se preocupar apenas 
com a seleção e o preparo dos alimentos, a 
conservação deles também é  importante. O 
lanche pode até ser feito no dia anterior, des-
de que fique na geladeira por até 24 horas, 
principalmente aqueles preparados com pa-
tês, frios, manteiga, maionese etc. “Mesmo 
assim, em dias quentes, observe se ele não 
estraga ou azeda até a hora do consumo”, 
explica Thaís. Por isso, para garantir a quali-
dade e a temperatura, opte por lancheiras e 
garrafas térmicas, que ajudam a armazenar e 
conservar os alimentos até  a hora do lanche.
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VARIEDADE 
NO CARDÁPIO 

Com a ajuda das nutricionistas 
Karine Durães e Thaís Leão, 

selecionamos a seguir algumas 
sugestões de alimentos para 
facilitar essa missão diária.

BEBIDAS

• Água
• Água de coco
• Chá gelado
• Iogurte 

CARBOIDRATO 

• Bisnaguinha
• Bolachas sem recheio
• Pães integrais
• Torrada

FRUTAS 

• Ameixa
• Goiaba
• Mamão
• Morango
• Pera 
• Pêssego

RECHEIOS 

• Geleia
• Margarina
• Mussarela
• Patês 

LANCHEIRA 1 
• 1 Toddynho
•  4 unidades (coquetel) 

de pão de queijo 
• 1 maçã 

LANCHEIRA 2 
• 1 garrafi nha de iogurte
•  1 pão francês 

com requeijão 
e peito de peru

• 3 bolachas sem recheio

LANCHEIRA 3 
•  1 Suco de caixinha
•  2 bisnaguinhas com queijo 

branco e cenoura ralada 
•  1 Bombom

LANCHEIRA 4 
•  1 Água de coco
•  1 fatia de bolo 

de cenoura com 
cobertura de chocolate 

• 1 banana
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VAPT-VUPT
BISCOITO

NHAC! 
Eles chegam assim, meio despretensiosos e... PLIM! Como num passe de mágica, os populares biscoitos ganham criações 

divertidas e servem como entrada de qualquer refeição ou ocasião. Eles têm inúmeras versões: de água e sal, com gergelim, 
aromatizados, multigrãos... não importa! A versatilidade desse produto permite que, com toques de simplicidade e 

combinações criativas, ocorra uma explosão de sabores num só bocado. Vai resistir?

FRESCO E CROCANTE 
Você vai precisar de: biscoitos de água e sal, 
atum ralado em conserva, maionese, alface crespa, 
pimentões vermelhos e amarelos.
O atum, um dos enlatados mais clássicos da culinária, 
é o curinga desta ideia simples e prática. Basta pegar 
uma pequena tigela, pôr a maionese e o atum e mexer 
até que vire uma pasta bem consistente. Passe-a em 
cada biscoito e acrescente os pimentões cortados em 
minúsculos quadradinhos. Na lateral, fi nalize com um 
pequeno pedaço da folha de alface.

COMBINAÇÃO PERFEITA 
Você vai precisar de: biscoitos de água e sal, 
queijo prato, tomates-cerejas, manjericão fresco, 
azeite e sal.
O queijo tipo prato, macio e de sabor suave, entra 
em cena para dar um toque de acidez ao biscoito. 
Corte-o em quadrado com cerca de 1 cm de 
espessura. Sobre ele, acomode um tomate-cereja 
fatiado grosseiramente e, para fi nalizar e dar frescura 
à preparação, acrescente uma folha de manjericão, 
com uma pitada de sal e um fi o de azeite.

ESTRELA AGRIDOCE  
Você vai precisar de: biscoitos de água e sal, cream 
cheese, damascos desidratados e fi gos frescos.
Sabe aquela combinação inusitada de 
ingredientes? Pois bem, essa é a ideia para esse 
canapé! Em uma tigela pequena, ponha o cream 
cheese e acrescente os damascos cortados em 
pedaços bem pequeninos. Mexa bem. Pegue essa 
preparação e passe nos biscoitos. Corte os fi gos em 
quatro pedaços e disponha-os sobre os biscoitos. 
Está aqui uma deliciosa experiência agridoce!

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: SHUTTERSTOCK    
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