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DOSES A GOSTO

COQUETÉIS COM FRUTAS,
ERVAS E DESTILADOS FAZEM DA
TEMPORADA UMA MISCELÂNEA
DE SABORES E CRIATIVIDADE

REI DO
FIM DE ANO
O PANETONE JÁ É BOM POR SI SÓ,
IMAGINE ENTÃO FAZER PREPARAÇÕES
COM ESSE PÃO DOCE E SURPREENDER
TODOS OS CONVIDADOS

Editora
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EDITORIAL

FIM DE ANO
NO CAPRICHO!
MAIS UM CICLO SE FECHA. Sai 2016 e entra em cena 2017! Um ano
novinho, com votos e esperanças renovados, e certos de que estaremos juntos
nessa nova jornada que se inicia.
Para começo de conversa, é hora de se preparar para as ceias de fim de ano
que estão por vir, e nós, da Com Você, não podíamos fazer diferente... Fomos em
busca de receitas de pratos principais, acompanhamentos e sobremesas que são
deliciosas, que dão um certo trabalho, é fato, mas preenchem a casa com aromas
e sabores inesquecíveis. Sua mesa vai ficar completa! Atravessamos o planeta
para descobrir o que é que a cereja tem. Você vai ver que, com essa fruta doce e
suculenta, você faz uma torta deliciosa e seu organismo agradece pelo tanto de
benefícios que ela proporciona a ele. Pensou em Natal, pensou em... panetone,
claro! Que tal pegar esse pão doce milenar e fazer dele a base de preparações de
encher os olhos dos convidados? Veja na matéria “Doce transformação” algumas
sugestões de sobremesa para abrilhantar essa iguaria.
Uma bebida que tem presença garantida nas comemorações é o vinho. Mas
qual deles vai ser perfeito para suas festas? O tinto, o rosé ou o branco? Descubra
na matéria “Qual é o seu” e aproveite toda a riqueza de aromas e sabores que essa
bebida pode oferecer. Em nossa seção Vida Prática trouxemos dois assuntos para
você: o primeiro deles é sobre as cápsulas de café, que chegaram para facilitar o dia
a dia e atender com suas versões às expectativas de variados paladares. O segundo
fala da praticidade das cestas de Natal e como elas podem ser um ótimo presente
para os familiares, já que apresenta um ótimo custo-benefício.
Nesta edição, nosso Guia Fácil está para lá de especial! Se você adora drinques refrescantes e gosta de se aventurar no universo da coquetelaria, esse conteúdo foi feito sob medida para você. Os coquetéis com mix de ingredientes
vão deixar suas festas e a temporada do verão ainda mais vibrantes. Também
trouxemos neste número as vantagens de se cadastrar no Dotz, um programa de
fidelidade que está fazendo a cabeça dos clientes Paulistão; o motivo pelo qual
você deve incluir já as frutas secas e oleaginosas em seu dia a dia; e, para fechar
com chave de ouro, uma receita vapt-vupt de ponche de frutas, para ninguém
ficar de fora na hora do tim-tim!
Feliz Natal, feliz Ano-Novo e aproveite ao máximo esta edição dedicada a você!
Paulistão Supermercados
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TEM QUE TER
NOVIDADES

SAÚDE À MESA
ARROZ DE FESTA

Já que o fim de ano pede praticidade na cozinha,
que tal preparar uma sobremesa que agrada a
todos os paladares de forma rápida e saborosa?
Com gostinho de receita caseira, o Arroz-Doce
Cozinha & Sabor, do Tio João, é fácil fazer: basta
adicionar água e seguir o modo de preparo para
obter um doce fantástico e delicioso.

Um dos alimentos mais consumidos
no café da manhã, a granola pode
ser acompanhada de leite, coalhada,
frutas frescas, iogurte, ou servida
sobre sorvete e açaí. A Granola
Frutas & Castanhas, da Natu’s, foi
desenvolvida buscando um perfeito
equilíbrio nos sabores, e seu dia fica
mais completo com cada grão que
chega à sua mesa, conferindo mais
saúde ao seu organismo.

DOCE HISTÓRICO

O torrone, um dos doces mais antigos,
famosos e preferidos dos fanáticos por
açúcar, costuma marcar presença nas
festas de fim de ano, principalmente nas
cestas de Natal. A versão produzida pela
marca Montevérgine, com Amendoim,
Cacau e Mel, é macia e extremamente
cremosa.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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CURINGA
DA DESPENSA

Se tem um ingrediente da despensa
que faz você soltar a criatividade, este
é o molho de tomate. Dá para fazer uma
deliciosa massa, um bife à parmigiana,
um polpetone ou um risoto... Ideias
de preparações não faltam, e com o
Molho de Tomate Basílico, da Barilla,
que combina ingredientes simples e
naturais, suas preparações vão ser
ainda mais aromáticas e ganharão um
toque diferenciado no quesito sabor.

PRA COMEÇAR!

Procurando um snack diferenciado? Que tal
experimentar as novas sensações da Pringles:
Tortilla Chips Original e Tortilla Chips
Picante? Elas são ótimas para acompanhar
guacamole e molhos mexicanos em geral,
mas, se estiver pensando em fazer algum
molho ou patê diferenciado neste fim de ano,
uma delas será a combinação perfeita para
surpreender os familiares logo na entrada!

PRONTO PARA
REFRESCAR

Com sabor de fruta fresquinha... Essa é a
sensação ao dar o primeiro gole no Suco
Integral de Tangerina Campo Largo.
Tem como matéria-prima uma fruta
cítrica que contém sais minerais (cálcio,
ferro, fósforo, potássio e magnésio) e
vitaminas (A e C) que ajudam a fortalecer
o sistema imunológico.

JOHNSON’S

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... CEREJA

Da terra do

Dezembro está aí e junto dele
chegam as cerejas. Esta deliciosa
fruta de polpa macia e suculenta
é doce e rica em nutrientes.
POR WALQUIRIA BOTARO

S OL NASCENTE
DICA

PAULISTÃO

E

la surgiu do outro lado do mundo, no continente asiático, e sua
árvore tem aspecto ornamental,
pois se enriquece de flores e vira
uma atração a milhares de turistas
e moradores de todo o Japão, não apenas por sua
beleza, mas também pelo seu significado repleto
de simbolismo, que envolve o amor, a beleza, a
renovação e a esperança. Com polpa macia e suculenta e de cor vermelha vibrante, a cereja é uma
fruta que, quando consumida in natura, tem propriedades refrescantes e diuréticas, e há inúmeras
maneiras de incluí-la em seu fim de ano, com
preparações de dar água na boca, que vão desde
o tradicional bolo floresta negra até uma torta
superprática e que fica linda (veja a receita aqui).
Existem cerca de 100 espécies de cereja, e a
que conhecemos é a mais comum e consumida. A cereja ácida tem polpa bem mais firme e
é usada na fabricação de conservas, compotas
e bebidas licorosas. A fruta foi introduzida na
Europa há mais de 20 séculos, por se adaptar
ao clima frio. Já no Brasil, o plantio é quase
inexistente, sendo a maior parte do mercado
suprida pela importação vinda do Chile.
BENEFÍCIOS À SAÚDE
Rica em vitaminas A, B e C, além de conter
cálcio, ferro, fósforo e proteínas, a fruta da
cerejeira é muito apreciada por combater os
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radicais livres e ajudar na digestão. Devido
ao ácido salicílico, encontrado em sua composição com abundância, também é indicada
no tratamento de reumatismo, gota, artrite e
redução do ácido úrico. Pouco calórica, a cereja contém ainda muita fibra, que auxilia no
bom funcionamento do intestino. Além disso,
a versão in natura da fruta possui altas concentrações de antocianina, transformando-se
em um anti-inflamatório natural, prevenindo
inflamações e acalmando dores no corpo. Até
mesmo as sementes da fruta têm propriedades vermífugas e diuréticas. Tudo na cereja é
benéfico à saúde!
Outras substâncias encontradas nesse
pequeno fruto são os flavonoides e os carotenoides, extremamente eficazes na melhoria
do desempenho do cérebro. Eles atuam diretamente na memória e mantêm esse órgão
ativo, que, de certa forma, está muito exposto
à ação dos radicais livres e do envelhecimento. Além disso, eles podem ser úteis no tratamento de distúrbios do sistema nervoso,
como o Alzheimer, o Parkinson, a depressão,
a ansiedade e o estresse.
A recomendação dos especialistas é o
consumo de 10 a 30 cerejas, em média, diariamente, e deve-se dar preferência à versão
fresca da fruta, que pode ser identificada pela
cor mais avermelhada e o cabinho mais preso.

AÇÚCAR
REFINADO UNIÃO
Feito com grãos finos,
esse açúcar possui
alta capacidade
de dissolução
e facilidade de mistura
nas mais variadas receitas,
por isso dá às preparações
melhores resultados.
LEITE INTEGRAL
JUSSARA
Com prática tampa
abre-fecha, a bebida
promete oferecer
todo o sabor, frescor
e nutrientes para toda a
família. Ótimo para fazer bolos,
rabanadas e massas em geral.
FARINHA DE TRIGO
TIPO 1 NITA
Reconhecida como
uma das melhores
farinhas de trigo do
mercado, o produto
é indicado para a elaboração
de tortas, macarrão, bolos,
pães e outros alimentos.

FOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS

TORTA DE CEREJA

 Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• 600 g de cerejas frescas
inteiras e sem caroço
• 30 g de manteiga derretida
• 4 ovos
• 240 ml de leite
• 100 g de farinha de trigo
• ¼ colher (chá) de sal
• ½ colher (chá) de extrato de amêndoas
ou 3 gotas de essência de amêndoas
• ½ colher (chá) de extrato de baunilha
• Açúcar de confeiteiro para polvilhar

MODO DE PREPARO
1. Pré-aqueça o forno a 180 °C. Unte um refratário
redondo de vidro com manteiga e polvilhe-o
com cerca de 2 colheres (sopa) de açúcar.
2 . Organize as cerejas frescas no refratário
em uma única camada, de maneira que fique
completamente coberto pelas frutas. Reserve.
3. Em outro recipiente, misture os ovos com o açúcar e
sal restantes. Acrescente a farinha de trigo aos poucos
e misture até a massa ficar homogênea. Ponha os
extratos, o leite, a manteiga derretida e mexa bem.
4. Cuidadosamente, despeje a mistura
sobre as cerejas e leve ao forno.
5. Asse por cerca de 40-45 minutos até ficar
com uma coloração marrom dourado. Polvilhe com
açúcar de confeiteiro e sirva quente ou refrigerada.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

RECEITAS PARA

FESTEJAR
Os pratos de fim de ano pedem um pouco
mais de elaboração, e não é para menos, uma vez
que todos os olhares do mundo estão voltados
para esta época de comemorações.

É

 Tempo de Preparo: 2h30 min.
 Rendimento: 10 porções

POR WALQUIRIA BOTARO

fato que as preparações que
abrilhantam as ceias de fim de
ano não são tão fáceis de fazer,
porque elas são, na prática, um
evento gastronômico. No entanto, em
contrapartida, podem marcar as datas
festivas como doces lembranças e uma
deliciosa refeição entre familiares e amigos.
A época não pode passar batida, e
a mesa farta e toda elaborada torna-se
o centro das atenções. Qual vou comer
primeiro? Hummm, não quero exagerar, mas também não consigo resistir! A
escolha do que vai ser posto no prato,
com tantas preparações apetitosas, vira,
na verdade, um jogo de sabores que
10 | Paulistão

PERU COM MOLHO
DE LARANJA

encantam os paladares de tios, avós, da
criançada... então, não há prazer melhor do que se debruçar sobre a receita
e saber que ela vai ser apreciada até a
última garfada.
Nós, do Paulistão, junto com a revista Com Você, fomos em busca de receitas
que são de comer com os olhos, exalam
os mais irresistíveis aromas pela casa e
dão até um certo trabalho, mas lembre-se do ditado popular: “Todo esforço
será recompensado!”. Por isso, as dicas
que trouxemos para você hão de valer
cada minuto do tempo dedicado, resultando em elaborações que vão chegar à
sua mesa com muito sabor e amor.

INGREDIENTES
• 1 peru de aproximadamente 3 kg
• 750 ml de vinho branco
• 10 laranjas
• Mel a gosto
• 2 cebolas
• 1 cabeça de alho
• 1 cenoura
• Louro a gosto
• 1 maço de sálvia
• Salsa a gosto
• Tomilho a gosto
• Alecrim a gosto
• 50 ml de azeite
• Raspas de 1 limão-siciliano
• 150 g de cuscuz marroquino
• 2 caldos de legumes
• 100 g de damasco seco
• 80 g de amêndoas em lascas
• 100 g de manteiga
• 250 g de aspargos
• Sal e pimenta (a gosto)
• Papel-alumínio

IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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MODO DE PREPARO
1. Ponha o peru para marinar
de um dia para o outro no
vinho branco, com o suco
de quatro laranjas, o azeite,
o louro, o alecrim, a cebola
cortada em seis gomos,
a cenoura em pedaços
grandes e o alho.
2. Em um recipiente,
misture a manteiga
com sal, pimenta, sálvia,
tomilho e salsa.
3. Para o recheio, deixe o
cuscuz em molho no caldo
de legumes morno para

amolecer (1 copo de caldo
para 1 copo de cuscuz).
4. Em uma frigideira,
refogue meia cebola picada,
adicionando os aspargos
picados em cubos de 1 cm
(dispensando os talos),
o damasco picado, as
amêndoas fatiadas e,
por fim, o cuscuz.
5. Desgrude levemente a
pele da ave da carne e
passe a mistura feita com
a manteiga no peito; e
tempere o peru com sal e

pimenta, recheando-o
com o cuscuz já pronto.
6. Leve ao forno com o líquido
da marinada numa assadeira
funda e coberta com papelalumínio, à temperatura de
180 ˚C, regando a carne
a cada meia hora, para
que ela não resseque,
por aproximadamente
1 hora e 20 minutos.
7. Retire o papel-alumínio,
passe a manteiga por cima
da pele e volte ao forno por
30 minutos para dourar.

COMO FAZER
O MOLHO
1. Depois que o peru
estiver pronto, em
uma panela junte o
suco de seis laranjas
com lâminas da
própria casca, o mel
e o caldo que restou
coado. Reduza por
aproximadamente
10 minutos ou até
que o caldo engrosse.
2. Regue a ave
com o molho
reduzido e sirva.

BOAS
APOSTAS
PERU TEMPERADO
CONGELADO SADIA
Tenro, suculento e prático,
esse peru é superprático,
basta descongelar e assar.
A tradição dessa ave está
em seu sabor e possui 30%
menos sódio que outras aves
encontradas no mercado.
Paulistão | 11

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

DICA

PAULISTÃO

BOAS
APOSTAS
ALHO
DESIDRATADO
KODILAR
Um dos
temperos mais
consumidos do
mundo, o alho é
o ingrediente essencial na
cozinha e pode ser usado
em todas as preparações
culinárias em substituição
ao alho fresco.
PIMENTA-DOREINO MOÍDA
KODILAR
Com aroma e
sabor picantes,
combina com
várias receitas. É uma das
mais antigas especiarias
conhecidas, e seus grãos
secos e moídos são muito
usados na culinária de
diversos países, dos
pratos simples aos mais
elaborados.

PICANHA AO FORNO COM BATATAS
 Tempo de Preparo: 60 min.  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• 1 picanha inteira com cerca de 1 kg
• 15 batatas bolinhas descascadas
e pré-cozidas em água com sal
• 1 xícara (chá) de vinho seco
• 1 xícara (café) de água
• Sal grosso a gosto
• Alho desidratado a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• Azeite
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MODO DE PREPARO
1. Descasque as batatas e
as pré-cozinhe.
2. Em uma assadeira,
salpique sal grosso
em ambos os lados da
picanha e acrescente o
alho desidratado
e a pimenta.
3. Em seguida, besunte
a carne, também de
ambos os lados, com
o azeite e deixe a peça
com a parte da gordura
virada para cima.
4. Misture o vinho com
a água e, em seguida,
derrame cuidadosamente
sobre a picanha.
5. Retire as batatas do

fogo, salpique-as com
sal grosso moído e ponha
folhas de alecrim sobre
elas. Deixe-as de lado.
6. Leve a picanha ao forno
a 180 graus por mais
ou menos 50 minutos,
ou conforme o ponto
desejado da carne.
7. Faltando quinze minutos
para a finalização da
picanha, leve as batatas
ao forno até que dourem.
8. Fatie a picanha e
regue com o molho
residual da assadeira.
9. Sirva-a acompanhada
das batatas e decore com
ramos de alecrim.

SAL ROSA
DO HIMALAIA
MOÍDO
KODILAR
É o mais alto grau
de sal natural e
fornece inúmeros
benefícios à
saúde.
Pode ser usado no tempero
de saladas, como sal de
mesa ou de finalização.
Ideal para carnes grelhadas,
saladas, legumes
salteados, entre outros.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO/DMS EDITORA
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MEU MENU
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BOAS
APOSTAS

ARROZ COM CASTANHA
PORTUGUESA
 Tempo de Preparo: 30 min.
 Rendimento: 10 porções
ARROZ BRANCO
BLUE VILLE
Os grãos são limpos e
selecionados, e não precisa
escolher nem lavar. Eles
passam por um processo
de limpeza natural, sem
adição de elementos
químicos, para dar brilho
e polimento aos grãos.
Excelente para vários tipos
de preparação.

ÓLEO COMPOSTO
MARIA
Feito com ingredientes
selecionados, o produto
dá um toque especial
às suas receitas e pode
ser usado para temperar
variados pratos.
14 | Paulistão

INGREDIENTES
• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 3 dentes de alho picados
• 1 cebola média picada
• 3 xícaras (chá) de arroz
• 4 xícaras (chá) de caldo de pernil
• 3 xícaras (chá) de castanha portuguesa
cozida e descascada
• Sal a gosto
• Folhas de sálvia a gosto
MODO DE PREPARO
1. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola.
2. Em seguida, adicione o arroz, o caldo de pernil,
o sal e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos no fogo médio.
3. Junte a castanha, misture e deixe cozinhar até que
o arroz fique macio. Acrescente mais água se for necessário.
4. Por fim, ponha em uma travessa e decore com as castanhas
e as folhas de sálvia.

SALPICÃO PRÁTICO DE FRANGO
 Tempo de Preparo: 40 min.
 Rendimento: 15 porções

INGREDIENTES
• 1 peito de frango (grande)
• 1 lata de milho
• 1 lata de ervilha
• 1 cenoura ralada
• 1 lata ou 1 caixa de creme de leite
• Uva-passa a gosto
• Sal a gosto
• 1 tablete de caldo de galinha
• Salsinha
• Cebolinha a gosto
• Cebola a gosto
MODO DE PREPARO
1. Ponha em uma panela o tablete de caldo de galinha, uma
pitada de sal e água suficiente para cozinhar o frango.
2. Enquanto o frango cozinha, misture em um recipiente
o milho, a ervilha, a cenoura e as uvas-passas.
3. Tempere com sal, salsinha, cebolinha e a cebola.
4. Quando o frango estiver cozido, desfie-o e coloque no
recipiente com o restante dos ingredientes.
5. Acrescente o creme de leite.
6. Ponha em um recipiente e leve para assar por
aproximadamente 7 minutos.
7. Para arrematar a preparação, sirva em potinhos
de vidro e ainda quente.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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CHOCOLATE EXTRA
CREMOSO E MEIO AMARGO
HERSHEY’S
O primeiro tem o sabor mais
puro e cremoso dos chocolates
Hershey’s e o segundo, o sabor
mais puro e intenso, com 40%
de cacau. Ambos são ideais
para apreciar no dia a dia
ou usar na elaboração
de sobremesas deliciosas.

LEITE CONDENSADO E
CREME DE LEITE JUSSARA
De excelente consistência e
cremosidade, ambos
os produtos são ideais para
incrementar qualquer receita,
conferindo às preparações textura
aveludada e sabor sem igual.

PAVÊ DE CHOCOLATE COM NOZES

 Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 2 latas de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 2 latas de leite (medida do leite condensado)
• 3 gemas
• 2 caixas de creme de leite
• 2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo derretido
• 1/2 xícara de castanha-de-caju picada
• 2 xícaras de chocolate ao leite picado
• Canela em pó a gosto
16 | Paulistão

MODO DE PREPARO
1. Junte o leite condensado com o amido de
milho dissolvido no leite; bata as gemas,
passando-as na peneirinha. Leve tudo ao fogo
médio até engrossar o creme branco.
2. Deixe este creme esfriar e misture
o creme de leite.
3. Separe 1/3 dessa mistura e no restante ponha
o chocolate meio amargo derretido, que vai
escurecer o creme.

4. Coloque a metade desse creme de chocolate

em pequenos refratários e leve-os ao
congelador por 20 minutos.
5. Retire-os e cubra com outra parte do creme
amarelo que ficou sem o chocolate e volte ao
congelador por mais 10 minutos.
6. Retire do congelador e cubra com o restante
do creme de chocolate.
7. Finalize com o restante do creme amarelo e as
castanhas picadas. Se quiser, polvilhe canela.
8. Deixe na geladeira por 2 horas.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

TORTA DE LIMÃO

 Tempo de Preparo: 25 min.  Rendimento: 16 porções
INGREDIENTES
Massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• ½ lata de creme de leite
• 1 colher (chá) de fermento em pó
Recheio
• 1 lata de leite condensado
• 6 colheres (sopa) de suco de limão
• ½ lata de creme de leite
• 1 colher (sopa) de raspas da casca de limão
Merengue
• 3 claras
• ½ xícara (chá) de açúcar
MODO DE PREPARO
Massa
1. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, faça
uma cova no centro e ponha a manteiga, o creme
de leite e o fermento em pó.
2. Misture-os com as pontas dos dedos, até que a
massa solte completamente das mãos.
3. Deixe descansar por cerca de 30 minutos na
geladeira.
4. Depois, abra a massa, forre uma fôrma de fundo
removível (24 cm de diâmetro), fure o fundo com
um garfo e asse em forno médio-alto (200 °C),
por cerca de 20 minutos.
Recheio
1. Em uma tigela, misture bem o leite condensado
com o suco de limão e incorpore o creme de leite e
as raspas de limão.
2. Recheie a massa já assada e leve à geladeira por
cerca de 30 minutos, para firmar o recheio.

Merengue

1. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e

leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente, sem
parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela
do fogo por alguns instantes a cada minuto,
continuando a mexer, para não cozinhar.
2. Retire do fogo e, em uma batedeira, bata por
cerca de 5 minutos ou até dobrar de volume.
3. Desligue a batedeira, retire a torta da geladeira e
cubra-a com o merengue.
4. Retorne a torta ao forno por cerca de 10 minutos,
para dourar. Sirva gelada.

DICA

PAULISTÃO

BOAS
APOSTAS

LEITE CONDENSADO
E CREME DE LEITE
ITAMBÉ
Para doces, salgados,
um prato gourmet
ou sobremesa rápida,
esses produtos
são deliciosos e de
consistência diferenciada,
ideais para o dia a dia ou
ocasiões especiais.
Paulistão | 17

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

Doce
transformação

Surpreenda neste fim de ano ao usar o panetone,
um dos símbolos natalinos, para reinventar sobremesas
práticas de dar água na boca. POR BRUNA GONÇALVES

É

difícil resistir ao aroma e à consistência macia de um dos ícones
mais tradicionais da culinária natalina: o panetone. O pão doce
dourado e molhadinho de origem italiana é presença garantida na
casa dos brasileiros, e a cada ano ele ganha variações de sabores para conquistar os mais diversos paladares.
Mesmo com tantas opções no mercado, ainda assim, se você não quiser
servir uma fatia para a família e os amigos, ou está com caixas fechadas ou
sobras em casa, que tal transformar a tradição em novidade? O queridinho
do Natal pode render deliciosas sobremesas, entre elas tortas, pavês, bolos,
musses e outras preparações, já que a combinação do panetone com uma
série de ingredientes faz com que ele ganhe um gostinho especial, arrancando elogios de quem provar. Separamos algumas sugestões para adoçar o
paladar e surpreender a todos neste fim de ano.
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MUSSE DE CHOCOTONE

 Tempo de Preparo: 25 min.
 Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
• 1 panetone de chocolate ou trufado (500 g)
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite com soro
• 1 xícara de suco de maracujá (*)
• Raspas de chocolate para decorar
MODO DE PREPARO
1. Com uma faca de serra,
corte em cubos o panetone e reserve.
2. Bata no liquidificador o leite condensado,
o creme de leite e o suco de maracujá.
3. Em um refratário ou taças individuais,
faça uma camada de cubos de panetone,
adicione metade do creme, cubra com os cubos
de panetone e finalize com o restante do creme.
4. Decore com raspas de chocolate
e leve à geladeira por seis horas.
(*) DICA: Para fazer o creme, o ideal é usar
o suco natural de maracujá, em vez do concentrado,
pois o de garrafa deixa um sabor levemente amargo.
Para obter o suco natural, bata rapidamente
no liquidificador de 3 a 4 maracujás com 2 colheres
(sopa) de água e coe.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: SHUTTERSTOCK

PANETONE COM FRUTAS VERMELHAS E CHANTILI
 Tempo de Preparo: 20 min.  Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 10 fatias de panetone
• 1 lata de creme de leite fresco bem gelado
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• Essência de sua preferência
• Frutas vermelhas a gosto (morangos e amoras)

MODO DE PREPARO

1. Bata o creme de leite, o açúcar e a essência na

batedeira em velocidade média, por cerca de
cinco minutos, até criar consistência.
2. Em um prato, ponha uma fatia de panetone,
coloque as frutas vermelhas em volta e
acrescente uma colher de chantili por cima.
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

TIRAMISU DE
CHOCOTONE
COM CEREJA

 Tempo de Preparo: 40 min.
 Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES

• 200 g de panetone

de chocolate ou trufado

MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, misture as gemas
e o açúcar e bata na batedeira
até que fique bem branquinha.
Incorpore o mascarpone e continue
batendo. Reserve.
2. Bata as claras em neve até ficarem
firmes. Em seguida, adicione
delicadamente ao creme de
mascarpone.
3. Em um prato, junte o café e o
rum, misture bem, e passe o
panetone cortado em fatias nessa
preparação.
4. Em um refratário, pote de vidro ou
taças, ponha uma parte do creme,
adicione cerejas cortadas e cubra
com algumas fatias de panetone.
Repita até finalizar o creme. Decore
com chocolate em pó e leve à
geladeira por quatro horas.
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IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: SHUTTERSTOCK

* Receita cedida pela Ajinomoto

• 200 g de mascarpone
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de café bem forte
• 2 colheres (sopa) de rum
• 50 g de chocolate amargo em pó
• Cerejas a gosto
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

PUDIM DE
PANETONE

 Tempo de Preparo: 30 min.
 Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES
• 6 fatias de panetone sem casca
• 3 ovos
• 4 colheres (sopa)
de manteiga em pedaços
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de canela em pó
• 2 xícaras (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de creme de leite
• ½ xícara (chá) de
uvas-passas pretas
• Açúcar mascavo para gratinar
MODO DE PREPARO
1. Unte uma fôrma refratária com
uma colher de manteiga.
2. Corte as fatias de panetone
ao meio e arrume-as na fôrma
preparada, intercalando com as
passas e pedacinhos da manteiga
que restou. Reserve.
3. Ferva o leite com o creme de leite, a
canela e deixe amornar um pouco.
4. Em uma tigela, ponha os ovos e o
açúcar e bata ligeiramente. Junte a
mistura de leite ainda morna.
5. Regue com essa mistura as fatias
de panetone na fôrma e deixe
descansar por cinco minutos.
Polvilhe com o açúcar mascavo.
6. Aqueça o forno em temperatura
média (180 0C) e coloque o
refratário sobre uma assadeira com
água quente por 40 minutos, ou
até que esteja assado e dourado.
7. Retire a assadeira do forno e espere
10 minutos para retirar o refratário
da água quente.
8. Sirva em seguida, com sorvete
de baunilha ou acompanhado de
creme de leite fresco batido.
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IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: SHUTTERSTOCK

A folha é simples,
a suavidade é dupla.
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PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

DICA

PAULISTÃO

CÁPSULA DE CAFÉ
DELTA Q AFEINATUS
Essa versão oferece experiência
sensorial com notas de caramelo
e de noz torrada, além de acidez
equilibrada, sendo uma deliciosa
alternativa ao café expresso.

Um cafezinho,
POR FAVOR!

CÁPSULA DE CAFÉ DELTA Q ATUS
A combinação de grãos
de Papua-Nova Guiné, Quênia e
Guatemala resulta em uma bebida
suave e de corpo médio, com notas
de frutas e uma acidez que realça todo
o exotismo dos lugares onde nasceu.

D

CÁPSULA DE CAFÉ
DELTA Q HARACTER
É uma mistura fina de sabores
intensos que chegam da Costa
do Marfim, Colômbia e do Brasil,
resultando num café sofisticado,
com notas de caramelo
e frutas secas e acidez equilibrada.

Na hora de servir à família e aos amigos,
as versões de café em cápsula dispensam tempo
de preparo e oferecem variedade de sabores para
agradar todos os paladares. POR BRUNA GONÇALVES

o tradicional café expresso ao servido
com leite, chocolate ou chantili, com
açúcar ou adoçante, quente ou gelado... O café é tão apreciado mundo
afora que as formas de consumo e os nomes dados a ele são os mais variados. Companheiro da
maioria dos brasileiros, o café se faz presente no
cardápio, sendo uma bebida prazerosa a qualquer
hora – ao acordar, após o almoço, durante o expediente, numa recepção em casa ou no bate-papo
na rua com amigos. Não é à toa que o Brasil é o
maior produtor e exportador mundial de café e
o segundo no mercado consumidor.
Se por um lado a tradição da bebida tem
mais de mil anos, por outro suas variações e
modo de preparo sempre se renovam para
oferecer conveniência e praticidade na hora de
apreciar o café. Por isso, as versões em cápsula
do produto vêm conquistando o paladar dos
24 | Paulistão

brasileiros – desde 2006, quando desembarcaram no país – e pode ser uma ótima sugestão
para servir os convidados nas comemorações de
fim de ano. Por ter um preparo rápido e prático em relação à versão em pó – ao dispensar o
coador ou o filtro de papel – e uma variedade
de sabores – possibilitando experimentar cafés
de diferentes intensidades e origens –, a cápsula evita que se perca muito tempo na cozinha,
mas é preciso ter a máquina própria para fazer
a extração do produto e agradar a todos com
doses individuais.
Além do aroma inconfundível e do sabor
marcante, que garante uma experiência única,
uma boa xícara de café dá disposição e tira aquela
sonolência, e o seu consumo diário e moderado
(em média, 3 a 4 xícaras ao dia) pode fazer muito bem à saúde, contribuindo na prevenção de
várias doenças. Já preparou sua dose diária hoje?

CÁPSULA DE CAFÉ
DELTA Q CARTAGENA
A Colômbia é um dos maiores produtores
de café do mundo, e essa cápsula
contém uma versão do grão em pó
que passa por um processo de lavagem
que refina a acidez e potencializa
o aroma, garantindo um café equilibrado
com um sabor rico e frutado.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

PARA TODOS OS
GOSTOS E BOLSOS
O Paulistão Supermercados oferece 11 tipos de cesta
natalina, que contêm entre 12 e 27 produtos, com preços
que variam de R$ 29,90 a R$ 89. POR BRUNA GONÇALVES

Entre as opções com o melhor
custo-benefício está a Cesta
Bronze, composta de 13 itens.
O kit custa cerca de R$ 29,90
e inclui balas, biscoitos, pães de
mel, suco, espumante e panetone.

A rede também oferece uma
opção de kit sem bebida
alcoólica. A Cesta Esperança,
por aproximadamente
R$ 39,90, inclui balas,
biscoitos, panetone, chocolate,
pão de mel, uva-passa, suco,
torrone, entre outros itens.

Para quem quer presentear, um
dos diferenciais da Cesta Ouro,
com 18 itens, são as bebidas.
O kit, por cerca de R$ 49,90,
vem com um espumante e um
vinho tinto para brindar com as
pessoas queridas e receber o
próximo ano de braços abertos.

Entre as opções disponíveis está
ainda a Cesta Esmeralda, que
conta com 24 itens. Os diferenciais,
além de biscoitos, doces, pão de
mel, panetones, espumante e
vinho, ficam para a mistura para
bolo, farofa e macarrão. O kit custa
aproximadamente R$ 69,90.

Uma das grandes estrelas da
rede é a Cesta Rubi, com 25
itens, por cerca de R$ 79,90.
Além dos tradicionais produtos
das demais versões, esta contém
itens adicionais como goiabada,
doce de banana e lentilha.

ADEGA
VINHOS

QUAL É O SEU?
Tinto, branco ou
rosé, os vinhos têm
presença garantida
no ﬁm de ano e você
pode aproveitar a
época para descobrir
seus ricos sabores e
versatilidade.
POR WALQUIRIA BOTARO
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H

á quem ainda torça o nariz para o
universo dos vinhos, acha complicado e, na hora de escolher, sente-se
extremamente perdido. Algumas redes de
supermercados, como o Paulistão, dão uma
superajuda na hora das compras ao disponibilizar em suas gôndolas uma espécie de
ficha técnica que traz informações mais
detalhadas sobre cada bebida, como país de
origem, estilo (seco, licoroso, doce, suave) e
harmonização. Mas, afinal, o que você precisa saber de bate-pronto, para escolher qual
vinho levar para casa neste fim de ano?
Em resumo, os vinhos são produzidos a
partir da variedade de uvas, que se dividem

entre as de casca clara e escura. A cor do vinho
está associada a usar ou não a casca da fruta no
processo de fermentação, pois é nela que está
o poder de pigmentação, e não na polpa da
uva. Os vinhos brancos, por exemplo, podem
ser feitos tanto com uvas brancas quanto uvas
tintas. No caso da utilização de uvas tintas
para a produção de vinhos brancos, a casca
é descartada antes do início da fermentação.
Os vinhos rosés são feitos de uvas tintas, cujas
cascas permanecerão por poucos dias em contato com o suco da uva durante o processo de
fermentação. Já os vinhos tintos sempre são
produzidos com uvas tintas.
Vamos, então, a cada um deles!
IMAGENS ILUSTRATIVAS
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VINHO TINTO
PORTUGUÊS
GATÃO: esse

vinho de cor rubi
possui aroma
frutado com
predominância
de fruta vermelha
fresca. Na boca,
tem uma entrada
doce, fresca e
frutada.

VINHO TINTO
ARGENTINO
SANTA ANA:

TINTOS

São produzidos com a fermentação de
uvas de cascas tintas ou escuras. A cor
ﬁnal da bebida vai variar do vermelho rubi
ao vermelho mais intenso. Os tintos jovens
costumam ser mais suaves, extremamente
aromáticos e com sabor delicado. Já
os tintos envelhecidos têm aroma mais
intenso e, na boca, são mais encorpados,
porém apresentam textura macia.

TAÇA IDEAL

Devido ao sabor e aroma intensos,
a taça de corpo grande é a mais
indicada para apreciar vinhos
tintos, pois ressaltam o buquê da
bebida com a entrada do oxigênio.
TEMPERATURA

De 14 °C a 18 °C

Com tons violáceos,
esse vinho tem
aroma de frutas
vermelhas, como
cereja e ameixa,
notas de especiarias
e, na boca, é suave e
bem equilibrado.

VINHO TINTO
PORTUGUÊS JP
AZEITÃO 2013:

Perfeito para o dia a
dia, esse exemplar é
frutado, refrescante
e com bom corpo,
ideal para as mais
diferentes ocasiões.
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ADEGA
VINHOS

REFEIÇÕES
EM HARMONIA

VINHO VERDE
ROSÉ PORTUGUÊS
CASAL GARCIA

De cor cereja, esse
vinho é muito
frutado, com aroma
de frutas frescas e
notas de morango,
cereja e frutas do
bosque.

Deve-se sempre buscar um equilíbrio
entre a comida e a bebida, para que os vinhos
componham um conjunto harmonioso com
a refeição, então, não é tão simples dizer
qual vinho combina exatamente com cada
comida, uma vez que é preciso levar em conta
o tempero em si da carne e do prato como
um todo. De qualquer forma, há algumas
dicas básicas que podem ser levadas em
consideração na hora da combinação.

CARNE VERMELHA

Quando bem passada,
forma par perfeito
com um merlot.
Se for um churrasco gaúcho, o tipo de uva
mais indicado é a cabernet sauvignon.

CARNE DE FRANGO

ROSÉS

Para iniciar o assunto, é preciso ter em
mente três regras básicas: a primeira é
que o rosé é um vinho produzido com a
maceração de uvas que permanecem
menos tempo em contato com a casca;
o segundo ponto é que ele deve ser
servido a uma temperatura entre 8
°C e 12 °C, não abaixo disso, para não
exaltar o discreto tanino presente; e a
mais importante regra de todas é que,
diferentemente dos tintos, os rosés devem
ser degustados ainda jovens, pois não são
vinhos de envelhecimento. Basicamente,
seu sabor resulta do equilíbrio entre as
características do vinho branco (leveza e
suavidade) e as do vinho tinto (aromas e
frutos, especialmente os vermelhos).

VINHO ROSÉ
PORTUGUÊS
CASAL MENDES

De aroma intenso,
frutado, com
nuances de abacaxi
e banana, esse
rótulo tem boa
acidez, que lhe
confere grande
frescura e equilíbrio.

Se for servida com molho
condimentado, como
o de mostarda, opte por
um sauvignon blanc, que é bem refrescante.
Caso contrário, um vinho carménère é uma boa pedida.

PEIXES E
FRUTOS DO MAR

Pratos ácidos pedem vinhos
ainda mais ácidos, para se
sobrepor ao sabor. Nesse caso, cai como uma luva
um sauvignon blanc. Já um peixe como bacalhau
ou salmão, que possuem sabores acentuados, duas
ótimas opções de vinho são o chardonnay ou o pinot noir.

MASSAS

Depende do molho! Se for um pesto,
escolha um vinho branco, como
o chardonnay. Já se o molho for
bolonhesa, por exemplo, um merlot ou
cabernet sauvignon vão muito bem.

TAÇA IDEAL

costuma ser menor em relação às
usadas para os vinhos brancos,
porém com um bojo maior, para
que a acidez do vinho sobressaia,
equilibrando a doçura proporcionada
pela mistura do aroma forte dos
taninos dos vinhos tintos com o
aroma suave dos vinhos brancos.
TEMPERATURA

de 8 °C a 12 °C
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VINHO ROSÉ
PORTUGUÊS JP
AZEITÃO

De cor rosada
pálida, essa bebida
é marcada por
aromas florais,
como rosas e
cravos, provenientes
da casta moscatel
roxo.

ÁGUA, FIEL ESCUDEIRA!

Uma taça de vinho deve estar sempre acompanhada
de uma boa taça de água. Isso porque, na hora de
degustar a bebida alcoólica, a função básica da água
é hidratar o corpo, além de limpar o paladar, para
que seja possível sentir melhor a próxima taça de vinho.
A hidratação do corpo é de acordo com o organismo
de cada um, então é preciso perceber e prestar
atenção nos sinais que o corpo dá.
IMAGENS ILUSTRATIVAS
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40
compras

A cada

R$

,00
em

Bretas

raspe e concorra
a milhares de
vales-compras e

milhões de dotz

O Armazém de Natal Paulistão está cada vez melhor. Neste
ano, além da grande variedade de produtos nacionais e
importados para sua ceia, com ofertas sem comparação,
você ainda concorre a vales-compras e milhões de Dotz!

Aves • Frutas Secas • Castanhas • Panetones
Vinhos • Espumantes • E Muito Mais!

redepaulistao.com.br
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Uma festa de prêmios para sua família.

ADEGA
VINHOS

PRINCIPAIS TIPOS
DE UVAS USADOS NA
PRODUÇÃO DE VINHOS
CABERNET SAUVIGNON
(TINTOS E ROSÉS): é a mais nobre e a mais famosa
VINHO BRANCO
PORTUGUÊS LELLO

De aroma intenso e
com a complexidade
de frutos exóticos,
na boca é um vinho
volumoso, mas que
transmite frescura,
com acidez muito
equilibrada num final
longo e frutado.

BRANCOS

Frescos, aromáticos e de caráter frutado,
os vinhos brancos são produzidos com
uvas brancas ou tintas. A cor “branca” é
determinada em decorrência da retirada
das cascas da uva do mosto, antes da sua
chegada aos tanques de fermentação. Em
sua grande maioria, eles são produzidos a
partir da fermentação de uvas sem pele.
No entanto, há alguns brancos que são
elaborados pelo processo de maceração
pelicular, ou seja, as cascas das uvas
mantêm-se em contato com o mosto antes
da fermentação para maior concentração
aromática. Anualmente, os vinhos brancos
vêm surpreendendo cada vez mais pela
variedade que possuem – doces, meio
doces ou secos, florais, barricados etc.

TAÇA IDEAL

Por ser consumido gelado, o tipo
de taça perfeita para apreciar o
vinho branco é a que possui um
corpo menor, para que a bebida
não esquente rapidamente em
contato com o ambiente.
TEMPERATURA

De 8 °C a 10 °C
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VINHO BRANCO
PORTUGUÊS
XAINO 2014

Com notas muito
frescas e cítricas,
evoluindo para
notas minerais,
mais discretas
e elegantes,
esse vinho
possui excelente
equilíbrio entre
sua graduação
alcoólica, fruta e
acidez.

uva tinta do mundo, dona de uma cor intensa e de alto
teor de tanino. Dá origem a vinhos encorpados e de longo
envelhecimento.

CHARDONNAY (ROSÉS E BRANCOS):

é a uva branca mais popular no mundo e a mais utilizada
para elaborar espumantes junto com a uva pinot noir.
Normalmente produz vinhos encorpados, também
chamados de estruturados.

GRENACHE (ROSÉS): é uma das uvas mais
plantadas no mundo. Alguns dizem ser a primeira de
todas e pode ser encontrada em famosos vinhos tintos.
A grenache também produz excelentes rosés e até
vinhos de sobremesa. Na Espanha também é
denominada de Granacha e ainda é bastante cultivada
na Califórnia e na Austrália.
MALBEC (TINTOS): produz vinhos tintos encorpados,
carregados de sabores condimentados e de frutas
silvestres. Apesar disso, deixa um final adocicado na boca.
MERLOT (TINTOS E ROSÉS): de belíssima cor rubi,
origina vinhos frutados, complexos e aveludados. Podem ser
consumidos jovens, mas podem ganhar muito no quesito
sabor com o envelhecimento. Apresentam aromas de rosas
e frutas, como cassis e mirtilo.
PINOT NOIR (TINTOS E ROSÉS): é considerada
a rainha das uvas. Entre seus aromas e sabores estão
violeta e frutas, como framboesa, morango e cereja, e pode
apresentar aromas de torrefação e especiarias.
SAUVIGNON BLANC (BRANCOS): os vinhos

provenientes dessa uva têm aroma muito intenso e boa
persistência na boca. Os brancos são mais secos e com
acidez mais perceptível, além de muito refrescantes.

VINHO BRANCO
PORTUGUÊS
KASTA

Esse vinho possui
aroma frutado de
ananás, pêssego e
notas tropicais de
papaia e manga. A
acidez é equilibrada
com um final
de boca longo e
persistente.

SÉMILLON (BRANCO): essa uva branca da região de
Bordeaux, na França, resulta num vinho branco seco, firme,
equilibrado e saboroso, capaz de permanecer de quatro a
cinco anos na garrafa.

SYRAH (TINTOS): dá origem a vinhos de coloração

roxa intensa. Evidencia aromas de framboesas e especiarias
num primeiro momento e, em seguida, sobressaem ao
paladar frutos muito maduros, compotas e chocolate.

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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APRESENTADO POR

Facilidade

na cozinha!
Com os vegetais D’aucy, você
ganha tempo sem perder sabor

Q

uem disse que para cozinhar como um Masterchef
você precisa gastar muito tempo escolhendo as frutas e legumes ideais, lavando-os e preparando-os
corretamente para a receita? Para quem quer economizar tempo na cozinha e faz questão de uma alimentação saudável, uma boa opção são os vegetais congelados D’aucy. Aquela
crença de que eram menos nutritivos, os especialistas deixaram
para trás! Estudos confirmam que não há praticamente nenhuma diferença nutricional entre legumes in natura e congelados.
Sem aditivos ou conservantes, os vegetais são colhidos no melhor estado de maturidade e rapidamente congelados, podendo conservar mais nutrientes do que alimentos in natura, que
começam a perder nutrientes a partir do momento em que são
colhidos até chegar a sua mesa.
Quer mais benefícios? Os vegetais congelados D’aucy podem durar até 30 meses no freezer e são prontos para uso: basta tirá-los
da embalagem e colocá-los na panela! Assim, ficam crocantes e
al dente, mantendo as características de um vegetal que acabou
de ser colhido. E para deixar a sua vida ainda mais fácil, selecionamos uma receita exclusiva que você pode fazer em apenas 5
minutos. É só preparar e aguardar os elogios!

Mistura Caribenha
CongelaDa D’auCy
D’au

100% natural e composta por vagem, milho, ervilha,
cenoura, aipo e pimentão vermelho, a Mistura Caribenha Congelada D’aucy garante praticidade, sabor e saúde aos seus pratos!

Farofa caribenha
2 colheres (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de
Cebola Congelada D’aucy
50g de bacon em cu bos
1 pacote de Mistura Caribenha
Congelada D’aucy (300g)
½ xícara (chá) de farinha de milho
temperada
33 | Paulistão

Modo de preparo: Em uma panela,
aqueça a manteiga, em fogo alto, e refogue a Cebola Congelada D’aucy
por 2 minutos. Junte o bacon e refogue por mais 2 minutos. Acrescente
a Mistura Caribenha Congelada
D’aucy e misture bem. Finalize com
a farinha de milho e sirva em seguida.

Fotos: Shutterstock Images e Divulgação

• Serve 5 porções
• Pronto em 5 minutos

Saiba mais
na ILUSTRATIVAS
página da Daucy
no Facebook:
IMAGENS
FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

www.facebook.com/daucydobrasil/

GUIA FÁCIL
DRINQUES

MISTURA

FINA

Quer ser um mestre
na arte da coquetelaria?
Separamos alguns
drinques que são
práticos de preparar,
mas extremamente
complexos e deliciosos
no quesito sabor.
POR WALQUIRIA BOTARO
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COLORIDOS, EXUBERANTES e... divertidos! Os drinques chegaram para ficar e, neste verão, você pode, sim, soltar seu lado bartender
para fazer bonito com os seus convidados. Com frutas, ervas e os mais
variados destilados, os coquetéis agradam paladares que buscam bebidas
refrescantes, com sabores inusitados, mas tudo na medida certa.
Reza a lenda que as bebidas misturadas surgiram na Europa, mas se consagraram nos Estados Unidos, por volta de 1920, no auge da Lei Seca. Como
as bebidas alcoólicas eram proibidas na época, alguns produtores as fabricavam nos porões, sem nenhum tipo de higiene nem qualidade, e, por serem
praticamente intragáveis, para melhorar o sabor os adeptos de destilados
começaram a misturá-los, criando e padronizando receitas que se espalharam por toda a América e, anos depois, ganharam a reputação de coquetéis.
Contos à parte, saber preparar drinques precisa, de certa maneira,
de um pouco de talento, mas basta prestar atenção na quantidade dos
ingredientes e em como utilizá-los, para não errar a mão!
Vá em frente! Ponha um pouco disso e daquilo e... plim! Deixe a
mágica acontecer. Aproveite a ocasião para fazer experiências, misturar
o que mais lhe agrada. Quem sabe uma de suas criações não entra para
a história? Teers!
ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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50 ml de gim | 25 ml de suco de limão-siciliano |
15 ml de xarope de gengibre | 10 ml de creme
de mure | 6 gotas de Bitter Hellfire Habanero |
Cubos de gelo a gosto | 1 fatia de limão para decorar

BEBA COM MODERAÇÃO.

BRAMBLE

MODO DE PREPARO
Resfrie uma taça vintage grande. Em uma coqueteleira,
bata todos os ingredientes com cubos de gelo. Faça coagem
fina na taça vintage grande previamente resfriada.

MOSCOW MULE
260 ml de vodca | ½ limão | 150 ml de
ginger beer | Cubos de gelo a gosto |
1 fatia de limão para decorar
MODO DE PREPARO
Coloque num copo alto todos
os ingredientes, mexa e sirva a seguir

SEA BREEZE
25 ml de vodca | 40 ml de suco de cranberry |
40 ml de suco de uva | Gelo picado a gosto |
1 fatia de limão para decorar
MODO DE PREPARO
Despeje a vodca, o suco de cranberry
e o suco de uva sobre o gelo picado num copo
alto. Mexa bem. Decore com a fatia de limão.

+ citrus
Só ele é assim.
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GUIA FÁCIL
DRINQUES

MARY PICKFORD
100 ml de rum claro | 50 ml de suco de abacaxi |
20 ml de groselha | 20 ml de licor marrasquino |
½ fatia de abacaxi | Cubos de gelo a gosto
MODO DE PREPARO
Encha uma coqueteleira com os cubos de gelo.
Adicione todos os ingredientes, agite e coe em uma taça
de coquetel resfriada. Decore com a fatia de abacaxi.
ARSENAL

BÁSICO

BARRACUDA
45 ml de rum gold | 15 ml de licor Galliano |
60 ml de suco de abacaxi | 1 ml de suco de
lima-da-pérsia | Prosecco | Fatia de abacaxi

Além de alguma
diversidade de
destilados, você vai
precisar de acessórios
que são fundamentais
para preparar seus
coquetéis. Esteja
bem equipado!

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes em um copo de coquetel
e complete com prosecco. Decore com a fatia de abacaxi.

COQUETELEIRA

SEX ON THE BEACH
50 ml de vodca gelada | 50 ml de suco de laranja | 25 ml
de licor de pêssego | 2 pedras de gelo moídas | 7 gotas
de xarope de groselha para decorar | ½ fatia de laranja
MODO DE PREPARO
Misture as três primeiras bebidas em uma
coqueteleira. Coloque em um copo e adicione um
pouco de groselha. Decore com a fatia de laranja.
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Nem todo drinque
é batido, alguns
são mexidos, mas
esse item é o mais
importante de todos.
Não precisa investir
em uma coqueteleira
superelaborada, mas
preste atenção se ela
tem boa vedação e,
ao menos, um coador
acoplado. Dois detalhes
que farão a diferença.

ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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GUIA FÁCIL
DRINQUES

G O D FAT H E R
50 ml de uísque | 20 ml de licor
de damasco | Gelo a gosto
MODO DE PREPARO
Em um copo baixo, ponha o gelo e despeje as bebidas

TEQUILA SUNRISE
50 ml de tequila ouro | 150 ml de
suco de laranja | Xarope de groselha
a gosto | ½ fatia de laranja e cereja
MODO DE PREPARO
Despeje num copo alto a dose de tequila e o suco
de laranja. Misture bem e ponha o xarope de groselha.
Espete a cereja na meia fatia de laranja e finalize.

ARSENAL

BÁSICO

KAMIKASE
25 ml de vodca | 25 ml de licor triple sec
(Cointreau) | 25 ml de suco de limão | Gelo picado a
gosto | 1 gomo de limão
MODO DE PREPARO
Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira.
Mexa e coe o conteúdo em uma taça de coquetel.
Utilize o gomo do limão para decorar.
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FACA E TÁBUA
DE CORTE

Em drinques são usados
ingredientes como ervas,
frutas ou guarnições, por
isso tenha uma faca sem
serra e bem afiada e uma
tábua resistente para
realizar os cortes.

ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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/cocodovale

A FAMÍLIA TODA ESTÁ DE ROUPA
NOVA, PRONTINHA PARA AGITAR
O VERÃO E A SUA GÔNDOLA.

Acesse CocoDoVale.com.br
e descubra de onde vem o
melhor coco do Brasil
Paulistão | 39

GUIA FÁCIL
DRINQUES

FIZZ
60 ml de gim | 30 ml de suco de limão |
20 ml de xarope de açúcar | 4 ou 5 cubos de gelo |
120 ml de água com gás | Um gomo de limão
MODO DE PREPARO
Adicione o gim, o suco de limão, a calda de açúcar
e o gelo em uma coqueteleira, agite bem.
Coe em um copo alto. Junte a água com gás e o limão.
ARSENAL

BÁSICO

SINGAPORE SLING
20 ml de gim | 20 ml de brandy de cereja | 20 ml de licor
triple sec (Cointreau) | 15 ml de xarope de grenadine |
30 ml de suco de limão-siciliano | 30 ml de suco de abacaxi |
60 ml de água com gás | Gelo a gosto | ½ fatia de abacaxi
MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, adicione o gim. Ponha o licor triple
sec, o brandy de cereja, o xarope de grenadine e os sucos
de limão e abacaxi e agite bem. Despeje o conteúdo em
um copo com gelo, complete com água com gás, misture,
decore com a fatia de abacaxi e sirva.

MINT JULEP
50 ml de uísque | 3 galhos de hortelã | ½ colher
(chá) de açúcar | 1 colher (sopa) de água
com gás | 2 a 3 cubos de gelo | 1 ramo de hortelã
MODO DE PREPARO
Esmague a hortelã com o açúcar refinado em um
copo médio. Descarte a hortelã. Dissolva o açúcar
na água com gás, adicione o gelo e despeje sobre
o uísque. Não mexa. Decore com um raminho de hortelã.
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SOCADOR

Ele é fundamental
para extrair sucos de
frutas e essências
de ervas. Como bom
brasileiro, você deve
ter esse acessório para
preparar suas clássicas
caipirinhas, então não
tem segredo, o utensílio
precisa apenas ter uma
base achatada e ser
resistente.
OUTROS ITENS
QUE PRECISA
TER À MÃO,
SEM MUITA
EXPLICAÇÃO

abridor de garrafas,
saca-rolhas,
descascador de frutas,
pinça para gelo,
um dosador ou
recipiente que sinalize
quantidade em ml.

ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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GUIA FÁCIL
DRINQUES

COQUETEL MIMOSA
Suco de 4 laranjas | Vinho branco espumante
(pode ser champanhe ou prosecco)
MODO DE PREPARO
Coloque em uma taça (ou em uma jarra) uma medida
de suco de laranja para duas medidas de espumante.
Adicione o espumante vagarosamente sobre o suco,
para não perder as borbulhas.

KIR
50 ml de licor de cassis |
100 ml de vinho branco seco
MODO DE PREPARO
Em uma taça larga, ponha o licor de cassis
e complete despejando o vinho branco gelado sobre ele.

MOJITO
50 ml de rum branco | 1 colher (sopa) de açúcar | Suco de
1 limão | 100 ml de água com gás | 10 folhas de hortelã |
Gelo picado a gosto
MODO DE PREPARO
Ponha num copo alto o suco de limão, o açúcar, a água com
gás e as folhas de hortelã. Amasse bem a hortelã (esse é o
segredo do bom mojito). Depois é só adicionar o rum e o gelo.
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DICA

PAULISTÃO

SEAGER’S GIN
Esse gim nacional é
uma das mais tradicionais
bebidas apreciadas
no Brasil. É do tipo
London Gin, conhecido
como dry ou seco.

TEQUILA
BLANCO ESPOLÒN
Artesanal, essa tequila
mexicana superpremium
é produzida com
100% Agave Azul.
Possui um toque de frutas
levemente adocicadas.

PASSPORT SCOTCH
Essa bebida é resultado
do blend de maltes e grãos
importados da Escócia.
O uso de barris confere
suavidade e um toque
de baunilha ao sabor.

CHANDON BRUT
De espuma abundante,
a bebida possui aroma
com sutilezas ﬂorais
e frutadas. Ao paladar,
uma acidez equilibrada
e fresca.

RUM BACARDI
BIG APPLE
Elaborado com
as melhores e mais
saborosas maçãs,
entre elas a Fuji, Golden
Delicious e Granny Smith.

IMAGENS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
SNACKS DO BEM

DO
NATAL
PARA O ANO TODO
Clássicos aperitivos das comemorações, as frutas secas e as oleaginosas oferecem nutrientes essenciais
ao organismo, e o seu consumo deve se tornar um hábito diário. POR BRUNA GONÇALVES

#ficadica

PEQUENAS
NOTÁVEIS

Com a ajuda da
nutricionista Flavia
Salvitti, do Hospital
San Paolo (SP), nós, da
Com Você, desvendamos
a riqueza de nutrientes
e benefícios de algumas
frutas secas e oleaginosas,
bem como recomendamos
seu consumo diário
para inserir na sua
alimentação de forma
saudável e equilibrada.
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AMÊNDOA

É rica em vitamina E, vitamina B1 e outros
nutrientes, como magnésio e zinco (estimulante da imunidade). Estudos americanos revelam que o consumo diário pode
ajudar na prevenção de diabetes e doenças cardíacas.Auxilia ainda na redução
dos níveis do colesterol ruim (LDL).
CALORIA: 250 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 3 unidades

Amêndoa
Lina 150 g

Castanhade-caju Lina
200 g

CASTANHA-DE-CAJU

Fornece vitaminas do complexo B
e minerais, como zinco e magnésio.
Apresenta argimino, um aminoácido que
protege o sistema cardiovascular por
concentrar grande quantidade de gordura
monoinsaturada, que auxilia na redução do
nível do colesterol ruim (LDL) no sangue.
CALORIA: 300 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 6 unidades
ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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A

s frutas secas e as oleaginosas (amêndoas, castanhas, nozes, avelãs) são
ótimas sugestões de snacks práticos para receber e servir os convidados
até a hora da ceia natalina ou até mesmo para dar um toque especial ao
cardápio da comemoração. Afinal, elas podem ser usadas do aperitivo à
sobremesa e permitem uma variação de receitas, como saladas, tortas, risotos, massas, acompanhamentos de carne, aves e peixes, bolos, tortas, musses e outras delícias.
Mais que oferecer um sabor especial às preparações, elas são alimentos funcionais
que trazem nutrientes essenciais ao nosso organismo e, por isso, devem ser adotadas
de vez no cardápio do dia a dia.
MIX DE BENEFÍCIOS
As oleaginosas recebem esse nome por conter
óleos e gorduras em sua composição. “A maior
parte dessa gordura é de boa qualidade, sendo
fonte de ômega 3, 6 e 9, que são essenciais para
o bom funcionamento do corpo, auxiliando no
controle do colesterol, principalmente na redução do LDL (colesterol ruim). Além disso, elas
também contêm várias vitaminas, minerais e
fibras”, afirma a nutricionista Flavia Salvitti, do
Hospital San Paolo (SP).
Já as frutas secas – também conhecidas
como frutas desidratadas – são ricas em vitaminas e fibras, além de proporcionar sensação de saciedade. No entanto, é preciso ficar
atento na hora da consumo. “Alguns produtos podem ter sido revestidos com açúcar ou
xarope antes de serem secos e, portanto, os
diabéticos devem dobrar a atenção na hora

da compra e ler o rótulo com atenção”, ressalta a especialista.
PORÇÃO CERTA!
Apesar de concentrar diversos benefícios, as
oleaginosas e frutas secas possuem alto teor
calórico, por isso a recomendação da nutricionista é consumir diariamente com moderação e equilíbrio. A dica para aproveitar
o que todas têm de melhor é fazer um mix
delas, para variar os sabores. Lembre-se de
que os benefícios aparecem no longo prazo,
com o consumo frequente, e não pela quantidade ingerida no dia. No geral, as oleaginosas
podem ser consumidas no café da manhã, almoço, jantar ou nos intervalos das refeições,
como snacks, misturadas com frutas, iogurtes
ou vitaminas, além de dar textura e sabor a
saladas, farofas, arroz etc.
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CASTANHA-DO-PARÁ

Possui ômega 3 e é rica em selênio, mineral
que atua na proteção contra doenças do coração e no bom funcionamento da tireoide e
do sistema imunológico. Contém outros minerais como cálcio, potássio, fósforo e ferro,
além de vitaminas, proteínas e ômega 6.
CALORIA: 300 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 2 unidades (ideal para
suprir as necessidades de selênio do corpo)

#ficadica

Castanha
do Brasil Lina
200 g

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
SNACKS DO BEM

#ficadica

NOZ

É fonte de vitamina E e ômega 3 e 6, além
de minerais como magnésio, que combate
a fadiga e protege os ossos. Apresenta em
sua composição componentes que contribuem para reduzir o colesterol ruim (LDL),
além de melhorar a circulação sanguínea.
CALORIA: 300 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: No máximo
3 unidades

Nozes sem
casca Lina
130 g

Pistache
Lina 160 g

PISTACHE

É uma fonte rica de vitaminas B6 e do complexo B, apresenta níveis diários recomendados de cobre, mineral essencial para os
processos de neurotransmissão, metabolismo e para as células vermelhas do sangue.
Tem ﬁtosteróis (substâncias que baixam o
colesterol), selênio, potássio, ferro e cálcio.
CALORIA: 220 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 5 a 6 unidades
ILUSTRAÇÕES: SHUTTERSTOCK
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#ficadica

DAMASCO

Fruto rico em vitaminas A, B, C, E e K, minerais, como magnésio, potássio, ferro e
fósforo, e ﬁbras. É fonte de betacaroteno
(responsável pela coloração alaranjada),
que no organismo se transforma em vitamina A, nutriente essencial para a visão,
além de fortalecer unhas e cabelos.
CALORIA: 110 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 3 unidades

Damasco
Lina 250 g

Uva-passa
escura
Lina 200 g

UVA-PASSA

Tem concentração maior de vitaminas A,
B e K que a da fruta in natura, já que toda
a água é retirada no processo de desidratação, além de fibras e potássio (importante para o equilíbrio da pressão arterial).
Possui ainda antioxidantes que protegem
o organismo e ajudam a prevenir doenças.
CALORIA: 150 kcal (50 g)
PORÇÃO DIÁRIA: 1 a 2 colheres

PROGRAMA DE FIDELIDADE
GANHE BENEFÍCIOS

D O T Z

pra que te quero
Ao fazer as compras no Paulistão, os clientes
ganham Dotz, que podem ser trocados por
produtos, passagens aéreas, vale-compras
e muito mais. POR BRUNA GONÇALVES

O

s programas de fidelidade caíram no gosto popular e já fazem parte da
rotina de muitos consumidores que adoram benefícios. Desde 2012,
o Paulistão Supermercados tem parceria com a Dotz – empresa líder
de programa de fidelização do varejo no país. A cada compra realizada
nas lojas da rede, os clientes ganham Dotz, que podem ser trocados por produtos,,
passagens aéreas, pagamento de contas e até por vale-compras em todas as unidades
do Paulistão.
Em outubro, por exemplo, foram mais de 156 mil clientes ativos na rede Paulistão, sendo que cerca de 7 mil realizaram troca, ou seja, pagaram suas compras com
Dotz. O comerciante Clovis Fernandes de Oliveira, 44 anos, de Indaiatuba, é um
deles. “Como faço compras para a minha casa e para o meu restaurante, consigo ter
uma boa pontuação e trocar por vale-compras”, afirma.
Desde que se cadastrou no programa de fidelidade, há três anos, o projetista
Sandro Luis Faria, 48 anos, de Sorocaba, já desfrutou muitos benefícios de Dotz.
“Já resgatei um liquidificador, uma cadeirinha de carro e vale-compras no Paulistão.
Acredito que o brasileiro gosta desse tipo de programa porque, ao mesmo tempo
em que a pessoa está gastando, ela sabe que por trás daquela compra tem benefícios
que poderá desfrutar mais para frente.”

30 | Paulistão

Assim como eles, quer fazer
parte do programa de fidelidade?
A seguir veja o passo a passo.
COMO FUNCIONA
Para participar do Programa Dotz
é preciso se cadastrar em uma das
unidades do Paulistão ou pelo site
www.dotz.com.br e criar uma senha
de seis dígitos, que será usada para
fazer login no site ou para os resgates.
COMO PONTUAR
Dotz é uma poderosa moeda de troca
que o cliente ganha nas compras feitas
em estabelecimentos parceiros. No
Paulistão, por exemplo, a cada R$ 2 em
compras ganha-se 1 Dotz. Além disso,
há Dotz Extras em alguns produtos
especiais nas gôndolas, por isso fique de
olho! Na hora de efetuar o pagamento
no caixa, não se esqueça de infomar o
CPF para ganhar seus Dotz.
SALDO E RESGATE
Para consultar sua pontuação é
preciso acessar o site Dotz e fazer
login, com o CPF, e-mail cadastrado
ou número do cartão, além de inserir
a senha. Na hora de fazer o resgate,
basta escolher o produto desejado ou
vale-compras no Paulistão, incluir no
carrinho e seguir o passo a passo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E SHUTTERSTOCK
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* do mesmo item ou sortido, exceto produtos pesados na loja.

Imagens meramente ilustrativas.

Bretas

VAPT-VUPT
BEBIDA

Ilustre convidado

Colorido, refrescante e frutado, o ponche é um curinga nas mais diversificadas ocasiões.
Seja o churrasco em família, as festas de fim de ano, o almoço de domingo, seja numa tarde quente
de verão, a bebida é uma receita de sucesso! De origem indiana, ele inicialmente foi elaborado com rum,
que formava a base e permitia a mistura com outros destilados ou suco e pedaços de frutas,
mas, com o passar do tempo, ele caiu no gosto popular tendo como bebida principal o vinho tinto seco.
E deve ser servido assim, sempre em uma grande tigela.

PONCHE DE FRUTAS TRADICIONAL
INGREDIENTES
• 2 l de vinho tinto seco
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 50 ml de conhaque
• 50 ml de licor de laranja
• 350 ml de soda limonada
• 5 laranjas cortadas em rodelas
e quatro partes, com casca
• 1/2 abacaxi cortado em cubos pequenos
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DICA

TEMPO DE PREPARO: 20 min.

RENDIMENTO: 15 copos médios

• 20 morangos cortados ao meio
• 20 amoras inteiras
• Folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO

1. Em uma jarra grande, junte o vinho, o açúcar,

o conhaque, o licor de laranja e a soda limonada.

2. Misture bem e adicione todas as frutas.
3. Sirva bem gelado.

PAULISTÃO

VINHO TINTO
COLLINA
DEL SOLE
Esse vinho de mesa
seco é feito com
a variedade das uvas
americanas Isabel
e Bordô, e possui
aroma de chocolate
e frutas vermelhas.
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