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USE E ABUSE!

APROVEITE A TEMPORADA
DE CHOCOLATE PARA FAZER
RECEITAS QUE TÊM O DOCE
COMO PROTAGONISTA E
TAMBÉM PARA SURPREENDER
QUEM É EXPERT NO ASSUNTO

QUAL É A SUA?

MÃE SÓ TEM UMA, MAS ESSA
FIGURA DA SOCIEDADE TEM
INÚMERAS PERSONALIDADES
E DÁ CONTA DA INTENSA ROTINA
DO DIA A DIA COM
SEUS SUPERPODERES

PEIXES
E SUAS VERSÕES
FRITO, ASSADO OU ENSOPADO...
DESCUBRA ESSAS E OUTRAS
PREPARAÇÕES, ALÉM DOS BENEFÍCIOS
DA PROTEÍNA PARA A SAÚDE

Editora
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EDITORIAL

TRADIÇÃO
COM DOÇURA
NESTA ÉPOCA DO ANO HÁ TEMAS que não podem faltar na Com Você, e a
Páscoa é um deles. Propomos, então, fugir um pouco dos tradicionais pratos do almoço
pascal para focar na estrela da temporada: o chocolate. Inspire-se com nossas sugestões
deliciosas de doces que têm essa iguaria como protagonista e são de encher os olhos!
Aproveitamos a ocasião e trazemos os lançamentos de Páscoa no Paulistão, para
todos os gostos e bolsos, além de uma reportagem sobre o cacau, a matéria-prima para a
produção do chocolate. O fruto é rico em nutrientes e cheio de benefícios para a saúde,
no entanto não adianta devorar todos os doces que levam chocolate em sua preparação,
porque o tipo amargo é o mais saudável, por possuir maior concentração de cacau na
composição.
Entre as tradições desta temporada, o peixe também não perde a majestade e é indispensável no cardápio da Semana Santa. Ensopado, assado, frito... são inúmeras as versões
de como prepará-lo, e, por isso, no Guia Fácil trazemos um especial sobre essa proteína.
Lá, você encontra os benefícios desse alimento para a saúde, sugestões de receitas com
alguns pescados e, ainda, as diferenças entre os tipos de azeite mais comuns – virgem e
extravirgem –, ingrediente usado em vários pratos e essencial para acompanhar peixes.
Nesta edição, confira a matéria “Brancos sem rótulos”, que mostra como essa variedade
de vinho pode ir muito além da combinação com carne branca.
Em se tratando de comemoração, preparamos também uma reportagem voltada
para o Dia das Mães, que dedica um espaço ao estilo de vida dessas heroínas da vida real.
Mãe, mulher, dona de casa e profissional são os papéis da maioria delas, que cada vez
mais conciliam as tarefas e multiplicam as horas do dia para dar conta de tudo.
Leia em nossa seção Vida Prática a versatilidade da geleia e como o doce pode incrementar e dar um toque especial em preparações doces e salgadas. E, para fechar a edição,
uma receita vapt-vupt de smoothie de banana e melão, uma combinação refrescante e
nutritiva para o seu dia a dia.
Feliz Páscoa, feliz Dia das Mães e até a próxima!
Paulistão Supermercados
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Para todos
os gostos e
com várias
formas de
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a proteína
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Nutritivo e refrescante, o
smoothie de banana e melão
é uma combinação bombástica
de benefícios para a saúde
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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TEM QUE TER
NOVIDADES

SUCESSO
DOS ANOS
1980 E 1990

O famoso e nostálgico chocolate
Surpresa está de volta na versão
ovo de Páscoa! O delicioso
chocolate ao leite da Nestlé chega
às prateleiras em edição especial
com 150 g e vem acompanhado
de álbum e 10 cards colecionáveis
sobre dissonauros. Quem não
está curioso para relembrar a
infância a cada mordida ou ainda
presentear as crianças com esse
chocolate de sucesso?

COMBINAÇÃO
PERFEITA

Toda Páscoa é recheada de
novidades nos supermercados, e
um dos lançamentos deste ano
é o Bis Oreo, da Lacta. Quem
gosta de chocolate branco e já se
delicia com a caixinha de biscoito
poderá provar a versão em ovo
de 318 g. É a mistura perfeita do
inconfundível sabor do chocolate
Laka com pedaços do biscoito
de wafer escuro de cacau e a
leveza do recheio de creme com
cobertura de chocolate branco.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

MIX DE SABORES

Uma opção para quem não quer
deixar a data passar em branco
são as caixas presenteáveis
Lacta Mix Oreo (222,8 g) e
Lacta Mix Brancos (215 g).
A primeira versão traz os
chocolates Laka Oreo,
Lacta Oreo com recheio cremoso
e Bis Oreo, e a segunda opção
vem com Laka, Laka Oreo e Bis
Xtra. As novidades chegam com
preços que cabem no bolso!

PARA PRESENTEAR

Mais do que saborear o chocolate, as
crianças ficam na expectativa para
descobrir quais são os brindes da
temporada. Neste ano, a Village traz
pela primeira vez o ovo de Páscoa
inspirado no desenho Masha e o Urso.
O chocolate ao leite de 120 g vem em
embalagem exclusiva em formato
de caixa, com opções de brinquedos
colecionáveis, como a casinha dos
personagens e acessórios.

DOCE LEMBRANÇA

Assim como os ovos, os coelhinhos
viraram tradição de presente no
domingo de Páscoa. Os chocolates
Alpino e Galak, da Nestlé, estão
disponíveis em formatos do símbolo
da comemoração em embalagem de
90 g. São opções perfeitas para quem
quer presentear, com bom gosto e
estilo, sem gastar muito nessa data.

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... CACAU

Fruto
IRRESISTÍVEL

DICA

PAULISTÃO

Além de ser a matéria-prima para a produção de chocolate, o cacau
é rico em nutrientes e em benefícios para a saúde. POR BRUNA GONÇALVES

S

e no passado o cacau era usado como
moeda, mercadoria e objeto de guerra por ser tão valioso, com o passar dos
anos, as sementes do fruto tornaram-se preciosas por dar origem ao chocolate e ainda
reunir benefícios para a nossa saúde. Com cerca de
20 a 50 sementes recobertas por uma polpa branca
adocicada, o cacau possui casca dura, folhas longas,
coloração que vai do amarelo esbranquiçado até o
vermelho escuro e mede até 30 cm de comprimento.
RICO EM BENEFÍCIOS
O cacau é um alimento rico nutricionalmente,
sua polpa contém vitaminas A, B1, B2 e C, além
da niacina – uma vitamina do complexo B muito
importante para a produção de energia no corpo.
“Também é uma ótima fonte de antioxidantes. Essas substâncias mantêm a saúde da pele e retardam o
envelhecimento, prevenindo doenças”, afirma Flávia
Salvatti, coordenadora de nutrição do Hospital San
Paolo (SP). Além disso, influencia diretamente no
bom humor e contribui para a sensação de bem-estar e relaxamento.
O cacau puro em pó não é tão calórico. Em duas
colheres de sopa, por exemplo, há 25 calorias e 1,5
grama de gordura. “Pode ser um ótimo complemento para ser consumido com frutas e matar aquela
vontade de comer doce. O ideal é que a quantida-
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de consumida diariamente não ultrapasse 50 gramas. Isso equivale a uma barrinha pequena ou dois
brigadeiros médios”, ressalta a nutricionista. Além
da versão em pó, pode ser encontrado como pasta,
manteiga ou em grãos, e, na culinária, há a possibilidade de ser adicionado em bolos, recheios, massas,
biscoitos, tortas e vitaminas.
NA HORA DA COMPRA
Embora possa parecer que sejam semelhantes, chocolate e cacau são alimentos diferentes. O fruto é a
forma pura, cheia de nutrientes, e suas sementes precisam passar por uma transformação até se tornarem
matéria-prima para o chocolate. Já o doce encontrado
nas gôndolas é composto de vários ingredientes (leite,
gordura hidrogenada, açúcar, conservantes, aromatizantes), e a concentração de cacau presente vai variar
de acordo com o tipo de chocolate e o fabricante.
O chocolate amargo é considerado mais saudável quando é comparado com as versões meio amargo, ao leite e branco. “Ele tem maior concentração
de cacau que o meio amargo (que costuma ter, em
média, 45%) e o ao leite; logo, os benefícios proporcionados pelo alimento são maiores. O chocolate
branco, por sua vez, só traz em sua composição manteiga de cacau, leite, leite em pó, açúcar, emulsificante
e aromatizantes. É mais gorduroso, portanto menos
saudável”, explica Flávia.
FOTO: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS

CHOCOLATE
EM PÓ SOLÚVEL
DR. OETKER
Com 70% cacau,
proporciona um sabor
mais intenso e realça
a cor de cremes,
recheios e coberturas,
além de conferir
um charme quando
polvilhado sobre
as preparações,
como bolos, tortas e
bombons.

AÇÚCAR REFINADO
CARAVELAS
Feito com grãos finos,
também conhecido
como açúcar branco,
é o mais utilizado
na culinária e permite
uma diluição perfeita
no preparo de variadas
receitas.
IMAGENS ILUSTRATIVAS
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SUFLÊ DE CACAU

 Tempo de Preparo: 15 min.  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• ½ xícara (chá) e 1 colher (sopa)
de cacau em pó
• ½ xícara (chá) e 1 colher (sopa) de açúcar
• ½ xícara (chá) de água fria
• 6 claras
• 1 colher (sopa) de manteiga para untar
• Açúcar de confeiteiro para polvilhar

MODO DE PREPARO
1. Em uma panela, leve ao fogo ½ xícara de cacau
e a água, mexendo sempre, até dissolvê-lo.
2. Na batedeira, bata as claras em neve.
Sem parar de bater, junte aos poucos
o açúcar (½ xícara) até obter picos firmes.
3. Adicione ¼ das claras ao cacau dissolvido,
mexendo com uma espátula.
4. Acrescente o restante das claras e misture
ligeiramente até obter um efeito mesclado.
5. Unte 8 forminhas refratárias, com capacidade
para ¾ de xícara (chá) com manteiga e polvilhe
1 colher (sopa) de açúcar e 1 colher (sopa) de cacau.
6. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por
10 minutos ou até crescerem.
7. Polvilhe açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Dica: para acompanhar, sirva com uma bola de sorvete de creme.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

CLÁSSICO

IMBATÍVEL
No bolo, na bebida, na sessão pipoca... Em ocasiões comemorativas
e despretensiosas, o chocolate é a estrela da temporada.

F

BOA APOSTA

POR WALQUIRIA BOTARO

alar de chocolate é falar de uma paixão. O
doce já virou música, filme, enciclopédia...
De tão versátil, ele possibilitou as mais
variadas invenções de comer e beber. Para
resgatar um pouco da história, devemos fazer uma
viagem no tempo, onde os primeiros vestígios dessa
iguaria surgiram por volta de 1500 a.C., em uma civilização chamada Olmeca, que habitava o México.
Em seguida, os maias se aventuraram em desenvolver uma bebida com as sementes do cacau, com gosto amargo e geralmente temperada com baunilha e
pimenta, considerada sagrada pelo povo. No século
XVI, após o domínio espanhol sobre os maias, o ca10 | Paulistão
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cau foi inserido em toda a cultura europeia, porém
somente damas, nobres e sacerdotes podiam apreciar
a novidade, que era mais comum nos cultos da Igreja
Católica. Com a popularização da planta, inúmeras
preparações foram criadas, mas foi dos suíços a brilhante ideia de misturar o cacau com leite, dando origem, finalmente, ao chocolate como o conhecemos.
E é na Páscoa que esse doce reina! Para comemorar essa data, selecionamos diversas sobremesas
que levam como ingrediente principal essa clássica
iguaria. Inspire-se em cada uma delas e encante seus
convidados e familiares com as inúmeras versões em
que o chocolate pode se transformar.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

CREAM CHEESE
DANUBIO
TRADICIONAL
Elaborado com
leite pasteurizado e
produzido por meio
do processo de
ultrafiltração,
o produto tem
uma deliciosa
consistência
e sabor diferenciado.
FOTOS: DIVULGAÇÃO/DEPOSITPHOTOS

CHEESECAKE
DE CHOCOLATE
E CAFÉ

Tempo de Preparo: 40 min.
 Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES
• 2 pacotes de biscoito
de chocolate com recheio
de baunilha
• 300 g de cream cheese
• 1 lata ou caixinha de leite
condensado (395 g)
• 1/4 de xícara (chá)
de café coado (60 ml)
• 2/3 de xícara (chá) de xarope
ou calda de chocolate (120 g)
• 1 lata de creme de leite
sem o soro
• Raspas de chocolate
a gosto para decorar
MODO DE PREPARO
1. Em um liquidificador,
triture os biscoitos de
chocolate e forre o fundo
de uma assadeira com os
farelos, pressionando com
as mãos ou com as costas
de uma colher para ficar
uma massa lisa e firme.
2. Na batedeira, bata o cream
cheese até que fique com
furinhos (aerado). Acrescente
o leite condensado e bata
bem. Em seguida, ponha o
café e o xarope de chocolate.
Retire da batedeira e reserve.
3. Lave o recipiente da
batedeira e seque-o bem.
Coloque o creme de leite
sem o soro e bata até que
o creme fique aerado.
4. Adicione o creme de leite
à mistura de cream cheese
e chocolate, mexendo
delicadamente.
5. Despeje sobre a massa
de bolachas e leve ao
congelador por 6 horas.
6. Decore com as raspas
de chocolate.

GANACHE DE CHOCOLATE COM PISTACHE

DICA

PAULISTÃO

Tempo de Preparo: 3h  Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES
Ganache
• 1 e 1/2 barra (225 g) de
chocolate meio amargo
• 1/3 de xícara de leite integral
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 5 colheres (sopa)
de creme de leite fresco
• 1 colher (sopa) de glucose
Montagem
• 500 g de ganache
• 50 g de pistache picado

MODO DE PREPARO
Ganache
1. Pique o chocolate meio amargo
e deposite em uma tigela.
2. Junte todos os ingredientes
líquidos (leite, creme de leite,
glicose e manteiga) no fogo para
derreter e ficar homogêneo.
3. Acrescente essa mistura na tigela
em que já está o chocolate picado.
4. Misture tudo até que
fique homogêneo e derreta.
Montagem
1. Vá pondo partes do ganache
em pequenos refratários e cubra
com a farofa de pistache picado
2. Leve à geladeira.

BOA APOSTA

CHOCOLATE
PIETROBON MEIO
AMARGO 55%
CACAU
Com seu sabor tendente
ao amargo, possui, em sua
receita, 55% de cacau,
sendo presença garantida
nas prateleiras dos
amantes do chocolate puro
e do fruto mais desejado
do mundo. Pode ser
consumido puro ou usado
para fazer receitas.
Paulistão | 11

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

SALAME DE CHOCOLATE

Tempo de Preparo: 15 min.  Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 400 g de bolacha Maria
• 200 g de cacau em pó
• 1 lata de leite condensado
• 4 colheres de margarina
MODO DE PREPARO
1. Derreta a margarina e espere ela estar
em temperatura ambiente.
2. Misture o cacau em pó, a margarina e o leite condensado.
3. Quebre a bolacha grosseiramente com as mãos,
não triture, pois, caso contrário, ela não vai dar o aspecto
de gordura do salame.
4. Misture a bolacha com outros ingredientes.
5. Divida a mistura em duas partes e ponha em um
saquinho plástico, modele até ficar com formato de salame.
6. Leve ao freezer por cerca de 20 minutos.
7. Mantenha na geladeira até o momento
em que for consumir o doce.

DICA
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BOLACHA MARIA ZABET
Crocante e doce na medida
certa, é uma opção deliciosa
no café da manhã ou no lanche
da tarde. Também é muito
usada na preparação de diversas
receitas de sobremesas.
12 | Paulistão

SOBREMESA TRICOLOR DE CHOCOLATE
 Tempo de Preparo: 1h30 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 1 colher de gelatina em pó sem sabor incolor
• 5 gemas grandes
• 1/4 de xícara (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de leite
• 1 e 3/4 xícara (chá) de creme de leite fresco
• 120 g de chocolate meio amargo picado
• 120 g de chocolate ao leite picado
• 120 g de chocolate branco picado
• 1/4 de xícara (chá) de água
• Óleo para untar
MODO DE PREPARO
1. Numa tigela, hidrate a gelatina e dissolva em banho-maria.
2. Bata as gemas com o açúcar.
3. Aqueça o leite e misture aos poucos com as gemas.
4. Ponha numa panela e cozinhe até engrossar.
5. Junte a gelatina e misture.
6. Separe o chocolate em três tigelas e ponha 1/3 do creme
em cada uma. Mexa com colheres separadas e deixe os
chocolates esfriarem.
7. Na batedeira, bata o creme de leite até obter picos firmes
e divida em porções iguais sobre cada chocolate.
8. Em uma fôrma de fundo removível, derrame a mistura de
chocolate meio amargo e alise a superfície.
9. Leve ao freezer até ficar firme.
10. Repita até terminarem os ingredientes.
11. Cubra com filme plástico e gele até servir.
IMAGENS ILUSTRATIVAS
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CHOCOLATE
PIETROBON
TRADICIONAL 140G
Produzido com
excelência há mais
de 40 anos, esse
chocolate é referência
quando o assunto é
qualidade. Seu sabor
evidente e inconfundível
converge com o paladar
dos chocólatras de
plantão.
FOTOS: DIVULGAÇÃO/DMS EDITORA
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

ROCAMBOLE
DE LEITE CONDENSADO

Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 3 claras
• 3 gemas
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de cacau em pó
• ½ colher (sopa) de fermento em pó
• 1 lata de leite condensado

TORTA DE PALHA ITALIANA

Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES
• 280 g de chocolate amargo (70%)
• 2 latas de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 500 g de creme de leite (em lata ou em caixinha)
• 300 ml de leite
• 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
• Biscoitos de maisena
MODO DE PREPARO
1. Comece preparando o brigadeiro. Em uma panela,
junte todos os ingredientes e leve ao fogo médio,
mexendo sem parar, até que a mistura
desgrude do fundo da panela (ponto de brigadeiro mole).
2. Despeje o leite com o extrato de baunilha em um
prato fundo e prepare uma fôrma redonda de
fundo removível com aproximadamente
21 cm de diâmetro: unte a fôrma e posicione
uma folha de papel-manteiga no fundo.
3. Mergulhe o biscoito no leite e faça uma camada
completa no fundo da fôrma.
4. Cubra essa camada de biscoitos com brigadeiro.
5. Alterne essas camadas até o topo da fôrma,
depois leve à geladeira por cerca de 4 horas para firmar.
6. Desenforme e decore com biscoitos esfarelados por cima.
14 | Paulistão
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CREME DE LEITE
ITALAC
Prático, você pode
preparar as mais diversas
receitas doces e salgadas
em sua casa. Possui
apenas 17% de gordura
e é ideal também para
acompanhamento de
frutas e outras criações.

MODO DE PREPARO
1. Bata as claras em neve.
2. Com a batedeira ainda ligada,
junte as gemas, o açúcar
e bata por 1 minuto ou até
conseguir uma mistura fofa.
3. Desligue a batedeira
e adicione peneirando a
farinha de trigo, o cacau,
o fermento e misture
sutilmente. Reserve.
4. Unte abundantemente uma
assadeira (35 cm x 20 cm)
com manteiga e despeje
o leite condensado para
forrar o fundo da assadeira
uniformemente.
5. Sobre o leite condensado,
ponha a mistura que foi
reservada e leve ao forno em
fogo médio já pré-aquecido
a 180 °C por 40 minutos.
6. Retire do forno e desenforme
sobre um pano polvilhado
com açúcar.
7. Enrole a massa ainda quente
e sirva na sequência.
IMAGENS ILUSTRATIVAS
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LEITE
CONDENSADO
ITALAC
Esse produto se
destaca pelo sabor
e consistência, e
é um ingrediente
clássico de variadas
sobremesas.
É um curinga para
ter na depensa!
FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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MOUSSE DE CHOCOLATE BRANCO E HORTELÃ
Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
• 250 g de chocolate branco,
em pedaços pequenos
• 250 ml de creme de leite fresco
• 1 clara de ovo
• 1/4 de colher (chá) de essência de hortelã
• 6 folhas frescas de hortelã para decorar
MODO DE PREPARO
1. Ponha os pedaços de chocolate branco
numa vasilha e derreta em banho-maria,
mexendo de vez em quando com
uma espátula. Quando estiver derretido,
ponha a vasilha sobre uma superfície fria,
para esfriar ligeiramente o chocolate.
16 | Paulistão

CREME DE LEITE
FRESCO QUATÁ
Utilizado na culinária em geral,
o produto é ideal no preparo
de chantili e confere um alto
rendimento, além de deixar muito
mais saborosas as receitas.

2. Na batedeira, bata o creme de leite,

a clara e a essência de hortelã
até obter picos moles.
3. Misture um tanto do creme batido
ao chocolate derretido e quase frio.
Então, despeje gentilmente essa
mistura de chocolate sobre o restante
do creme, mexendo delicadamente
até que fique homogêneo.
4. Divida a mistura entre seis
copinhos com capacidade para 60 ml.
5. Deixe na geladeira. Se quiser um rápido
resfriamento, ponha os copinhos
no freezer por 15 minutos. Na hora de servir,
decore com folhas de hortelã.

CHOCOLATE
PIETROBON MILK 140G
Aos apreciadores de um bom
chocolate branco, esse produto
é a pedida certa! Com nova
fórmula, seu sabor irresistível
e banhado ao leite, a sua
presença torna-se obrigatória
na mesa de toda a família.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

Há 49
anos
trazendo
sabor e
qualidade.

BROWNIE DE AMÊNDOAS

Tempo de Preparo: 50 min.  Rendimento: 9 porções
INGREDIENTES
Massa
• ½ kg de chocolate meio
amargo picado
• 1 xícara (chá) de
manteiga
• 3 ovos
• 1 e ½ xícara (chá)
de açúcar
• 1 xícara (chá) de
amêndoa bem triturada
• Manteiga e farinha
de trigo para untar e
enfarinhar a fôrma
Calda
• 150 g de chocolate
meio amargo picado
• 1 cálice de conhaque
• 1 xícara (chá)
de creme de leite

MODO DE PREPARO
Massa
1. Derreta o chocolate em banhomaria, acrescente a manteiga
derretida e misture bem. Reserve.
2. Bata na batedeira os ovos e o
açúcar até que obtenha um creme
esbranquiçado.
3. Despeje sobre o chocolate reservado
e misture até que fique homogêneo.
4. Acrescente a amêndoa
e misture bem.
5. Despeje a massa em uma fôrma
untada e enfarinhada e leve para
assar no forno médio (180 °C) préaquecido por cerca de 25 minutos.
Calda

1. Derreta o chocolate em banho-maria

juntamente com o conhaque
e o creme de leite, misturando bem
até que fique homogêneo.
2. Sirva com o brownie.

DICA

PAULISTÃO

BOA APOSTA

AMÊNDOA SEM
CASCA LINA
Vindas das melhores
amendoeiras chilenas,
são vendidas em
embalagens de 150
gramas nas versões
torrada e salgada e
sem casca.
Paulistão | 17

PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

DICA

GELEIA

PAULISTÃO

combina
com tudo!

Tradicional no café da manhã, o doce pode dar toque
especial a várias receitas... de carnes a risotos, de massas
a saladas, de molhos a sobremesas. POR BRUNA GONÇALVES

C

onhecida no mundo todo, a geleia
surgiu da necessidade de conservar as
frutas colhidas no verão para que fossem consumidas o ano inteiro, principalmente em países onde o inverno é muito rigoroso. As primeiras geleias foram feitas no Oriente
Médio, utilizando o açúcar natural das frutas, para
garantir a durabilidade e também para fins medicinais, e, aos poucos, ganharam novas técnicas
de produção, popularizando-se na Europa e nos

demais continentes, pela diversidade e riqueza de
sabores e aromas.
Leves e docinhas, elas são conhecidas por
abrilhantarem o café da manhã ou o chá da tarde,
mas também pela praticidade e versatilidade para
acompanhar diversos alimentos e incrementar
pratos doces e salgados a qualquer hora do dia.
Vão bem com pão, como recheio de bolos e tortas, em molhos de carnes, risotos e massas, e para
saborear com queijos... ou até mesmo pura!

ABUSE E USE NA COZINHA

Seja para começar o dia bem, preparar as refeições, seja para surpreender os convidados,
não deixe de ter esse ingrediente incrível em casa! A dica é caprichar na escolha do sabor e apostar
na criatividade. Confira algumas sugestões:

UPGRADE
NA SALADA
Misture 3 colheres de
azeite, 1 colher de suco
de limão ou vinagre
e 1 colher de geleia de
qualquer sabor.
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TOQUE
DIFERENCIADO
Molhos para carnes feitos
à base de geleia dão
cara nova aos pratos do
dia a dia. Para as carnes
brancas, opte pelas geleias
de frutas amarelas, como
damasco, pêssego e
laranja; para as carnes
vermelhas, invista nas
versões de morango,
framboesa, amora e
ameixa.

MISTURA CERTA
Para finalizar o risoto de
queijos, como gorgonzola
e brie, um truque é
acrescentar uma colher
de geleia de damasco à
mistura ou, se preferir, na
hora de servir, adicionar
uma colher generosa
no prato para saborear e
decorar.

REDONDA
PERSONALIZADA
Para quem curte
fazer pizzas em casa,
ao selecionar as
coberturas doces a
dica é complementar
a redonda com a geleia
de sua preferência. Que
tal apostar na versão
de morango para fazer
par com um delicioso
brigadeiro?

GELEIA DE
MORANGO
RESERVA
DE MINAS
Uma das
empresas mais
tradicionais em doces mineiros
em compotas traz diversidade
de sabores, sem corante e com
alto percentual de frutas em sua
composição. Ótima opção para
passar em torradas, waflles, pães
e biscoitos, usar em recheios e
coberturas de doces e dar sabor
especial à carne vermelha.
GELEIA DE
FRAMBOESA
OLÉ
Já experimentou
sair do trivial e
utilizar o produto
para fazercheesecake e recheios
de bolos? Está aí uma alternativa
saborosa às suas preparações.
A Olé, marca que produz essa
geleia, tem 48 anos de tradição
e acompanha desde o plantio da
matéria-prima até o produto final,
para garantir que o doce chegue
aos lares brasileiros com a melhor
seleção de frutas.
GELEIA DE
GOIABA
PREDILECTA
A dica é apostar
na clássica
combinação
com queijo ou, então, passar numa
fatia de pão australiano, que possui
um toque adocicado e, juntos,
ficam perfeitos. A Predilecta,
marca responsável pela produção
desse produto, está localizada na
maior região produtora de goiaba
do Brasil, em Matão, São Paulo, e
a empresa é considerada a maior
processadora da fruta do mundo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E DEPOSITPHOTOS
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ADEGA
VINHOS

BRANCO
SEM RÓTULOS

Engana-se quem pensa
que os vinhos brancos são
apreciados apenas no
verão ou com carnes
brancas em geral. Por sua
versatilidade, eles vêm se
tornando cada vez mais um
fiel escudeiro da boa mesa.
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mente, é produzida com uvas mais frescas, como a sauvignon blanc
e a sémillon, por isso deve ser consumida ainda jovem.
Entre as uvas brancas, as dez melhores são a chardonnay (Borgonha, França), riesling (Alemanha), sauvignon blanc (Bordeaux,
França), pinot gris (Alsácia, França), sémillon (Bordeaux, França),
gewürztraminer (Alemanha), viognier (Dalmácia, Croácia), muscat
(Oriente Médio), chenin blanc (França) e a palomino (Espanha e
África do Sul). Suas origens variam, porém a mãe das regiões que
produzem as melhores uvas brancas é a Borgonha, na França, de
onde saem os vinhos brancos mais famosos do mundo, como o Chablis. Outros países que também merecem prestígio são Nova Zelândia, Portugal e Espanha, excelentes produtores dessa variedade.

* Perlage é o nome dado às borbulhas de gás carbônico que se formam quando um espumante ou champanhe é servido.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/DEPOSITPHOTOS

trocadilho no título desta matéria é para você, caro leitor,
abrir os olhos e o paladar para experimentar os frescos, aromáticos e frutados vinhos brancos. Há quem torça o nariz,
defina a bebida como específica para o verão ou para peixes, mas a
questão é que esse tipo de vinho, por sua variedade – doces, meio
doces ou secos, florais, barricados etc. –, encaixa-se perfeitamente no clima tropical do Brasil e harmoniza com inúmeros pratos.
De acordo com o tipo de uva, a origem e o produtor, a qualidade dos vinhos brancos pode variar, mas o ponto de partida para
elevar essa bebida ao número 1 do seu ranking de preferidas é a
temperatura, que deve estar entre 11 °C e 14 °C, no máximo. A
bebida é uma ótima anfitriã, possui aromas exuberantes e, geral-

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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POR WALQUIRIA BOTARO
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PRATICIDADE NA
HORA DE HARMONIZAR

PAULISTÃO

Para simplificar algumas harmonizações com o vinho branco, elegemos
dois tipos de uva mais populares, a sauvignon blanc e a chardonnay, para que você
explore ao máximo o sabor dessa bebida no momento de servi-la.

Selecionamos em nossas gôndolas
alguns rótulos para que você
os tenha como referência na hora
de fazer sua escolha.
CARTA VIEJA

De extremo frescor em boca,
com corpo médio e final agradável,
esse vinho possui aromas
cítricos de limão-siciliano,
tem cor palha bem clara,
com limpidez e brilho.
UVA: sauvignon blanc
INTENSIDADE

seco médio
PRATO: saladas
UVA: sauvignon blanc
POR QUE: por originar vinhos frescos,
essa uva acompanha muito bem esse tipo
de refeição. Não acrescente molhos na
preparação do prato, pois pode comprometer
a harmonização.

PRATO: peixes
UVA: chardonnay
POR QUE: os peixes de textura delicada
e que costumam ser mais consumidos no
dia a dia, como linguado, robalo, namorado e
salmão, vão muito bem com essa uva, pois
geralmente possuem carne mais gordurosa.
Por isso, neste caso, são indicados vinhos
de chardonnay mais jovens, como os
provenientes do Chile e da Argentina.

GATÃO VERDE

Coloração palha clara, aromas cítricos
de grapefruit e notas minerais são
algumas das características do rótulo,
que tem paladar suave com acidez
marcante e corpo leve.
UVAS: azal, pedernã,
trajadura e avesso
INTENSIDADE

seco médio
VIGNA D’ESTE

Esse frisante branco tem
aromas ﬂorais e cítricos com leve
defumado. Possui um delicado
perlage* fino e, no paladar, torna-se
picante, com suave doçura,
e seu sabor é leve e agradável.
UVA: lambrusco
INTENSIDADE

doce
PRATO: aves
UVA: chardonnay
POR QUE: desde que a ave não leve molhos
cítricos em sua preparação, os vinhos feitos
dessa uva sobressaem no paladar.

PRATO: sobremesas
UVA: sauvignon blanc
POR QUE: são uvas que têm alta taxa de
concentração natural de açúcar, o que acaba
por acentuar o sabor de algumas sobremesas.
Dê preferência aos vinhos doces, de colheita
tardia, e sirva-os, por exemplo, com bolo de
nozes, torta de maçã e preparações à base
de frutas, como panetones. Deixe de lado
sobremesas que levem chocolate.

COLLINA DEL SOLE

Esse vinho branco de mesa
é elaborado com variedades
americanas de uvas, possui cor
amarelo claro e aroma frutado,
delicado e macio.
UVAS: niágara, couderc 13
e seyve villard
INTENSIDADE

seco
Paulistão | 21

GUIA FÁCIL
PEIXES

BENDITO

PESCADO
Ensopado, assado, frito, recheado... Versões
para preparar um bom peixe não faltam, e,
de quebra, além de ser uma alimentação saudável,
a proteína traz inúmeros benefícios à saúde.
POR WALQUIRIA BOTARO

COM A SEMANA SANTA CHEGA O PEIXE, uma tradição secular que faz sucesso quando o assunto são as inúmeras receitas apetitosas
que essa proteína traz à mesa do brasileiro. Nos últimos anos, em terras
nacionais, o consumo anual de peixe cresceu 40%; cada brasileiro come
em média 9 quilos de pescado por ano, segundo o Ministério da Pesca
e da Aquicultura, o que ainda é pouco, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), que recomenda cerca de 12 quilos por pessoa.
Estudos do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP)
e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
constataram que, somente no Brasil, existem mais de 3.800 espécies de
peixe conhecidas, sendo que a maioria delas é indicada para o consumo.
Pelos benefícios à saúde e pelas inúmeras maneiras de prepará-lo, o
peixe não pode faltar no cardápio de quem procura manter uma alimentação saudável e ganhar, de certa forma, mais qualidade de vida.
22 | Paulistão
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BEBA COM MODERAÇÃO.

+ citrus
Só ele é assim.

GUIA FÁCIL
PEIXES

BOM PARA A SAÚDE

Os peixes têm uma excelente reputação quando se fala de nutrientes altamente benéficos para o corpo humano. É uma das melhores fontes de ácidos graxos, ômega-3, sódio,
potássio, cálcio, ferro, flúor, além de vitaminas A, D e E, essenciais para o organismo,
e trazem incontáveis vantagens à saúde. Veja aqui 10 razões para inserir agora mesmo
essa proteína em sua alimentação semanal:

1

Por ser rico em
ômega-3, diminui
o risco de doenças
cardiovasculares, reduz a
pressão arterial e abaixa
as taxas de triglicérides
e colesterol total no
sangue.

2

Devido às suas
proteínas, vitaminas
e minerais, e por ser
uma rica fonte de
aminoácidos, consumir
peixe auxilia a formação
das proteínas necessárias
para o crescimento e a
manutenção do corpo.

3

Comparado à carne
bovina, suína e à de
frango, tem menor teor
de gordura saturada e,
por isso, traz benefícios
principalmente para o
coração.

4

O consumo de
peixes pode prevenir
a osteoporose, porque
eles possuem vitamina
D e cálcio, e, por serem
fonte de ferro e vitamina
B12, também reduzem o
risco de ter anemia.
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5

Como tem carne
magra, o pescado
facilita o trabalho
digestivo, já que suas
proteínas são pouco
fibrosas.

6

Os peixes são ricos
em ômega-3, ácidos
graxos e vitaminas do
complexo B, por isso sua
ingestão regular pode
contribuir para melhorar
o humor de maneira
geral e afastar estados
emocionais depressivos.

7

Devido ao ômega-3,
o alimento pode
atuar na regeneração de
células nervosas, o que
ajuda a tratar distúrbios
do sono; e, de acordo
com estudo realizado
pela Universidade da
Califórnia, por atuar no
sistema nervoso, ainda é
capaz de diminuir o risco
de desenvolvimento da
doença de Alzheimer.

8

No caso de
mulheres grávidas,
as gorduras ômega-3
dos pescados ajudam
no desenvolvimento
cognitivo e na visão do
feto; e, para a própria
mulher, por conter ácido
fólico, o alimento pode
ser um grande aliado na
nutrição, principalmente
no primeiro trimestre,
quando ocorre a
formação do sistema
nervoso do feto.

9

Por conter o
complexo B
(vitaminas B1, B2 e
B6), fortalece o sistema
nervoso e auxilia no
bom estado da pele.
Facilita também a
transformação dos
alimentos em energia
e ajuda na manutenção
dos músculos.

10

Em crianças,
estudos têm
constatado uma redução
de 24% no risco de
desenvolvimento de
asma, uma condição
comum caracterizada
pela inﬂamação crônica
das vias aéreas.

BOLINHO DE BACALHAU

Tempo de Preparo: 60 min.
 Rendimento: 40 porções

INGREDIENTES
• 300 g de bacalhau zarbo desfiado dessalgado
• 1 kg de batata
• 2 claras
• 1 ramo de salsa
• Azeite de oliva para untar as mãos
• Pimenta-do-reino a gosto
• Óleo para fritar
MODO DE PREPARO
1. Cozinhe as batatas, amasse e misture ao
bacalhau, de preferência com as mãos.
2. Acrescente a salsa picada, a pimenta, as duas
claras batidas em neve e misture novamente.
3. Unte as mãos com azeite e enrole os bolinhos.
4. Frite em óleo abundante e bem quente.

VOCÊ

SABIA?

O BACALHAU
TIPO ZARBO...
...possui ótimo sabor
e carne firme. Ele pode ser usado
em ensopados de cozimento
prolongado e, quando desfiado,
em recheios e bolinhos. Já o tipo
Cod gadus morhua tem postas
mais altas e, quando cozida,
a carne desse bacalhau se
transforma em tenras lascas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS
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DE OLHO NAS PREPARAÇÕES

São dezenas de receitas que podem ser feitas com o peixe,
criadas no decorrer do tempo por culturas e hábitos mundo afora.
Grelhada: para esse modo de preparo,
opte por peixes de carne mais firme,
como pescada, bacalhau, saint peter, linguado e truta. Este método é excelente
para manter todos os nutrientes da proteína, porque, ao ser grelhado, o peixe
forma uma crosta que retém os nutrientes em seu interior.
Frita ou à milanesa: badejo, namorado,
sardinha e porquinho são alguns tipos
que vão bem quando preparados dessas
formas. Sabe-se que, nessas versões, o
peixe acaba ficando mais gorduroso e,
por isso, recomenda-se o consumo mais
esporádico e com moderação.
Assada: entre os melhores peixes para
assar estão o bacalhau, a curvina, o robalo e o salmão. O benefício desse tipo
de preparação é que não se utiliza água
nem óleo, preservando por completo os
nutrientes. Por outro lado, a carne do

peixe pode ficar ressecada e perder o sabor. Nesse caso, utilizar papel-manteiga, regar o alimento com os temperos
e envolvê-lo em vegetais pode reduzir consideravelmente esse risco.
Cozida: os tipos de peixe mais
indicados para essa versão são
tainha, truta, cação, badejo,
bacalhau, linguado, salmão, merluza e
saint peter. Se cozidos no vapor, o método mantém os nutrientes e preserva a
cor; no entanto, se levá-los à água fervente, é grande o risco de as vitaminas C
e do complexo B se dissolverem, além de
causarem, em alguns casos, o endurecimento da carne do alimento.
Ensopada: badejo, cação, meca, anequim e atum são boas opções neste caso.
Se estiver congelado, o peixe pode ser
tirado do congelador e ir diretamente
para a panela.
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B O M C O M PA N H EI R O

O azeite é usado em inúmeras preparações da culinária, e,
no caso de pratos feitos com peixes, ele é essencial. Mas,
na hora da compra, você costuma ﬁcar confuso com tantas
opções no mercado? Os mais comuns são o azeite virgem e
o extravirgem, e a principal informação sobre eles que você
precisa ter é que todos têm como matéria-prima a azeitona,
e o que os diferencia é o número de etapas de reﬁnamento
pelas quais passam, pois isso altera a acidez do óleo e quanto
menor for seu índice de acidez mais benefícios ele terá.
VIRGEM
É o azeite de oliva com acidez
entre 0,8% e 2%, e geralmente
é extraído na segunda ou terceira
prensagem da azeitona. Seu
sabor é menos acentuado que o
do extravirgem e um pouco mais
adocicado. Ideal para ser usado
em alimentos cozidos e grelhados.
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EXTRAVIRGEM
É aquele cuja acidez
é menor que 0,8%.
Possui alta qualidade
gastronômica e, no dia
a dia, é utilizado em
saladas, molhos e para
saltear. É o mais puro e
benéfico para a saúde.

AZEITE
EXTRAVIRGEM
BORGES
Obtido a partir da mescla
de azeitonas da mais alta
qualidade, cultivadas sob o sol
do Mediterrâneo, é perfeito para
ressaltar os sabores e aromas
dos pratos, inclusive os mais
comuns do dia a dia.
ÓLEO
COMPOSTO
MARIA
São chamados de óleos
compostos ou mistos os
produtos feitos com a mistura
de dois ou mais óleos vegetais.
Feito com ingredientes
selecionados, o produto dá
um toque especial às suas
preparações e pode ser usado
para temperar variados pratos.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS
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CAÇÃO COM LEITE DE COCO

Tempo de Preparo: 1h20
 Rendimento: 4 porções

BACALHAU COM BATATAS E MOLHO DE TOMATES
Tempo de Preparo: 2h  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• 8 postas de bacalhau
Cod gadus morhua dessalgado
• 4 batatas bolinhas grandes
• 4 cebolas médias fatiadas
em rodelas grandes
• 800 g de tomates sem pele
e sem sementes picados
• Alho a gosto
• 2 folhas de louro
• Ervas a gosto
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Azeite para finalizar

DICA

PAULISTÃO
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Uma alternativa
saborosa e nutritiva às
batatas é o Arroz Tio
João 7 Cereais + Soja.
Composto de arroz
integral, aveia integral,
cevada integral, trigo,
centeio, triticale,
arroz selvagem
e soja, esse produto
é muito versátil.

MODO DE PREPARO
1. Ferva o bacalhau por,
aproximadamente, 20 minutos.
2. Escorra e retire a pele e os espinhos, o máximo
que der, e separe as postas e reserve.
3. Utilize a mesma água da fervura
do bacalhau para cozinhar as batatas
no ponto de cortá-las em cubos e reserve.
4. Em uma panela, ponha o azeite, o louro e o alho.
5. Em seguida, acrescente a cebola
e as ervas, até dourarem.
6. Junte as postas de bacalhau, virando-as
delicadamente por alguns minutos.
7. Adicione azeite, para ficar uma mistura bem
saborosa, e acerte o ponto de sal, se necessário.
8. Em outra panela, coloque azeite
e doure um pouco de alho e cebola picada.
9. Junte em seguida os tomates sem pele
e sem semente picados, adicione ervas,
sal e pimenta a gosto.
10. Misture até que os tomates
se transformem em molho.
11. Regue com azeite um refratário de
vidro, disponha as postas do bacalhau
separadamente e, sobre elas,
ponha o molho. Leve ao forno pré-aquecido
em 180 °C por cerca de 10 minutos.
12. Retire e sirva com as batatas.

INGREDIENTES
• 500 g de cação
• 400 ml de leite de coco
• 8 batatas pequenas descascadas
• 2 cebolas brancas
• 2 colheres (sopa) de coentro
• 2 limões
• Pimenta-do-reino a gosto
• Colorífico a gosto
• Sal a gosto
MODO DE PREPARO
1. Em uma panela grande, cozinhe a cebola
cortada em cubos até ficarem transparentes.
2. Em seguida, acrescente o leite de coco, o sal,
a pimenta e as batatas cortadas em quartos.
3. Misture todos os ingredientes, tampe a panela
e cozinhe por 25 minutos em fogo baixo.
4. Quando as batatas estiverem macias, adicione
água na quantidade suficiente para cobri-las e,
então, ponha um pouco de colorífico.
5. Coloque o cação cortado em tiras grandes
e cozinhe por cerca de 15 minutos com
a panela tampada e averiguando, de tempo
em tempo, para que o peixe não se dissolva
durante o cozimento.
6. Sirva o cação em uma caçarola
de preferência quente e polvilhe o coentro.

VOCÊ

SABIA?

O CAÇÃO
é um peixe que habita
a costa brasileira
e é de porte pequeno.
Sua carne é branca e firme
e, em postas, é possível
fazer ensopados,
grelhados e assados.
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DICA

PAULISTÃO

BOAS APOSTAS
COSTA SUL

CAÇÃO
EM POSTAS
CONGELADAS
A posta de cação
tem carne bastante
saborosa, vem em
embalagem prática e
pronta para os mais variados preparos
que esse tipo de peixe permite.

FILÉ DE PEIXE
CONGELADO MERLUZA
Fácil e rápido de ser preparado,
o filé já vem limpo na embalagem
e é um dos peixes mais consumidos
quando se quer ter uma refeição
saudável. Pode ser consumido frito,
grelhado ou empanado.
KANI
KAMA
O produto é
feito com carne
de pescado, aromatizada e com sabor
delicioso da carne de caranguejo. Muito
presente na culinária japonesa, também
é bastante apreciado em saladas.

FILÉ DE MERLUZA
GRELHADO
COM CUSCUZ
MARROQUINO

Tempo de Preparo: 1h
 Rendimento: 4 porções
INGREDIENTES
• 4 filés de merluza
• 1 limão-siciliano
• Coentro picado a gosto
• Pimenta-do-reino
moída na hora a gosto
• Sal a gosto
• Azeite de oliva a gosto
• Cuscuz marroquino (2
copos – 400 ml)
• 2 copos de água (400 ml)
• 2 tomates maduros
picados
• 2 cebolas
• 4 colheres (sopa)
de margarina

VOCÊ

SABIA?

MODO DE PREPARO
Merluza
1. Descongele os filés, regue-os com azeite, tempere-os
com sal e pimenta a gosto, adicione o coentro e o suco de
limão-siciliano e deixe descansar por 10 minutos.
2. Grelhe na margarina numa frigideira grande com teflon até começar a dourar
(o ideal é que fiquem levemente crocantes nas bordas e suculentos por dentro).
3. Retire-os da panela e reserve.
Cuscuz
1. Ponha a água para ferver.
2. Desligue o fogo e deite sobre ela o cuscuz, mexendo suavemente.
3. Aguarde 5 minutos para que o cuscuz absorva a água e dobre de volume.
4. Com a ajuda de um garfo, solte o cuscuz e reserve.
5. Leve a frigideira do peixe novamente ao fogo baixo e ponha
a cebola para dourar e, em seguida, acrescente o tomate picado.
6. Coloque o cuscuz aos poucos, mexendo com uma colher de pau
ou espátula de silicone.
7. Após incorporar bem o molho, está pronto.
8. Monte num prato grande, colocando os filés de um lado e, do outro, o cuscuz.
A MERLUZA é um peixe de excelente qualidade
nutricional possui carne branca, textura sensível e vai bem em diversas
preparações, como grelhado ou no preparo de bolinhos e recheios.
Tem grande aceitação por ser um filé sem espinha e é muito saboroso.
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
DIA DAS MÃES

MÃE SUPERFAMÍLIA

HEROÍNAS
DA VIDA REAL
Com as transformações da sociedade, as mães
mostram cada vez mais que são cheias de
superpoderes para cuidar dos filhos, de si mesma,
do marido, da casa e do trabalho. POR BRUNA GONÇALVES

M

aternidade é uma experiência única na vida de qualquer mulher, não importa
a idade nem a profissão. É descobrir diferentes formas de amar, é dar valor ao
que realmente importa na vida, é querer levantar todos os dias e dar o melhor
de si para os filhos, não importa as condições. Mãe, mulher, dona de casa e profissional são o papel da maioria delas no século XXI, que cada vez mais conseguem multiplicar
as horas do dia, conciliando vários afazeres ao mesmo tempo. São exemplos de força, sensibilidade, emoção e racionalidade, por isso elas erram, assumem, aprendem e dão a volta por
cima. Mas, afinal, mãe é tudo igual? Com personalidades diferentes e um único sentimento,
listamos alguns estilos de mãe – muitas delas se encaixam em mais de um estilo – que mostram como elas são heroínas da vida real. Nesta data comemorativa, que tal surpreendê-las?
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Companheira, heroína e amiga, ela procura participar de tudo o que acontece na
vida dos filhos. É do tipo que vibra com
as conquistas, dá os melhores conselhos,
está sempre pronta para confortar nos momentos mais difíceis, mas também sabe ser
enérgica e dar bronca quando necessário.
Para alguns, pode parecer controladora,
mas no fundo o que ela quer é cuidar de
tudo e de todos com muito carinho e atenção. Gosta de ter toda a família reunida em
casa, e, mesmo depois de uma semana de
trabalho cansativa, ela é do tipo que não
abre mão de planejar com a família o roteiro do fim de semana, mesmo que seja uma
sessão de cinema em casa ou o preparo de
um delicioso bolo para os filhos, e até mesmo discutir os próximos destinos das férias.

DICA PAULISTÃO

A Mistura para Bolo Fiesta Lina é
preparada exclusivamente para
o Paulistão Supermercados, e o
produto garante um bolo delicioso
e sem complicações. Por ser básica, a mistura
permite criar recheios e coberturas para servir
num lanche da tarde ou até mesmo algo mais
sofisticado para uma festa de aniversário.
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MÃE VAIDOSA

Gosta de se vestir bem, estar sempre arrumada e
cheirosa. Apesar dos contratempos do dia a dia, ela
não abre mão de cuidar do corpo e da aparência.
Adora frequentar shopping, salão de cabeleireiro e,
quando está sem tempo, topa fazer um spa em casa.
Em geral, essa mãe é superligada nas tendências de
moda e beleza, e, por isso, um estojo de maquiagem,
um perfume novo, cremes para o rosto, produtos
para o cabelo, bem como roupas e acessórios, certamente fazem sucesso com ela.

DICA PAULISTÃO

O Creme de Tratamento
Tresemmé Detox Capilar
ajuda a cuidar dos fios por
completo, das cutículas
enfraquecidas e danificadas. A
fórmula do produto contém mistura
de ingredientes botânicos, como chá
verde e gengibre, conhecidos pelas
propriedades antioxidantes, além de
proteína do trigo.
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
DIA DAS MÃES

DICA PAULISTÃO

O Açúcar Light Magro, da
Lightsweet, adoça até cinco
vezes mais e tem 80%
menos calorias que a versão
tradicional. Uma colher
(sopa) do produto equivale
a 5 colheres (sopa)
do açúcar comum, devido à
sua concentração. É indicado
para o preparo de diversos
doces e pode ser levado
ao fogo e ao forno.

MÃE FIT

Disciplina, motivação e esforço são palavras de ordem para ela. Além de se interessar por atividade física, a alimentação é uma preocupação
constante na rotina dessa mãe, seja para preparar as refeições dos filhos, seja para obter um estilo de vida saudável ou emagrecer. É adepta da
diversidade de alimentos frescos, produtos orgânicos e versões com baixo teor de açúcar, sem lactose nem glúten e, para isso, gosta de entrar em
todos os corredores dos supermercados para checar as novidades e desvendar os rótulos das embalagens, como ingredientes, calorias e nutrientes.

MÃE PRÁTICA

Ela trabalha, estuda, cuida dos filhos, da casa, de si mesma
e se diverte. Essa mulher organiza superbem o tempo
e gosta de planejar a semana – por meio de agenda,
aplicativo ou com bilhetinhos na geladeira –, definindo as
prioridades, as atividades que podem ser compartilhadas
em casa ou delegadas para os filhos e marido. Essa mãe
dá conta de todo o recado e, para isso, recorre a produtos
e truques para agilizar o preparo das refeições e manter a
casa sempre arrumada e limpa. Além disso, seu lema é
simplificar, para desfrutar o bom da vida.

DICA PAULISTÃO

A linha Frango Fácil Sadia, nas
versões coxas (800 g) e frango inteiro
(1,5 kg), é marinada em temperos
naturais (alho, cebola e ervas), e a
embalagem assa fácil confere à carne
uma textura suculenta, que permite
levá-la diretamente do freezer ao forno,
tornando muito fácil e prático o preparo.
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MÃE ANFITRIÃ

Ela gosta de transformar o mais simples encontro em
sua casa num momento especial. Por isso é antenada
nas dicas de decoração, receitas e harmonizações para
as mais diferentes ocasiões. Tudo para surpreender os
convidados do começo ao fim, e, mesmo quando se
planeja na última hora, ela se destaca com improviso e
truques para receber com charme. Algumas ainda são
conhecidas como mães gourmet, pois possuem paladar apurado, estão sempre de olho em novas receitas e
nos mais recentes lançamentos tecnológicos para fazer
suas preparações em grande estilo.

DICA PAULISTÃO

Sidra Líder Ouro é
uma bebida feita
pela fermentação
única da maçã, e
sua versatilidade
surpreende na hora
de servir, seja para
ser consumida pura
ou usada como
ingrediente para criar
drinques surpreendentes para os
convidados em casa.

MÃE ESPORTIVA

Ela costuma conciliar a rotina de casa e do trabalho com a prática esportiva, seja caminhada,
corrida, pilates, musculação, seja outra modalidade que deixe o corpo em movimento. No
esporte, essa mãe encontra uma forma de cuidar do corpo, da saúde, relaxar, liberar o estresse e
esquecer as preocupações do dia a dia. É o tipo de pessoa que incentiva os filhos a praticar exercícios e costuma acompanhar as novidades e os lançamentos de artigos esportivos que ofereçam conforto, segurança e estilo durante as atividades. Ela busca incluir a família em passeios e
viagens em que possam fazer esportes radicais, ecoturismo ou simplesmente curtir a natureza.

DICA
PAULISTÃO

Gatorade
sabor laranja
é uma bebida
esportiva
isotônica
desenvolvida para
repor rapidamente os
líquidos e sais minerais
perdidos com o suor. O
suplemento promove
hidratação de atletas e
pessoas que praticam
atividade física que
provoque intensa
transpiração.
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VAPT-VUPT
BEBIDA

De beber com os olhos!

A combinação, a princípio, pode soar estranha, mas melão e banana juntos são uma explosão de refrescância! Ambas as frutas
possuem sabor levemente doce e trazem muitos benefícios à saúde. A começar pelo melão, que, com seu alto teor de água, ajuda a
afastar a desidratação e, como possui betacaroteno – encontrado em frutas amarelas e alaranjadas –, pode auxiliar na diminuição
do risco de desenvolvimento de asma. Tem ainda em suas propriedades a vitamina C, que contribui na cicatrização e na reparação
de cartilagem, ossos e dentes. Já a banana ajuda a fortalecer os ossos e a proteger a retina dos olhos e, como contém potássio, atua
diretamente na diminuição do estresse... Experimente uma sensação de refrescância e bem-estar com essa preparação!

SMOOTHIE DE BANANA E MELÃO
INGREDIENTES
• Açúcar a gosto
• 1 banana-prata
• ¼ de melão maduro
sem sementes e cortado
em pedaços grandes
• ½ xícara (chá)
de iogurte desnatado
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TEMPO DE PREPARO: 5 min.

• 2 colheres (sopa)

de leite em pó desnatado

• 1 e ½ colher (sobremesa)

de suco de laranja

• 2 colheres (sobremesa) de mel
• ½ colher (sobremesa)

de essência de baunilha

RENDIMENTO: 1 copo

MODO DE PREPARO
1. Ponha tudo no liquidificador e bata até ficar homogêneo.
2. De vez em quando, desligue o liquidificador e mexa a mistura
com uma colher, para que o iogurte seja incorporado.
3. Após esse processo, se achar que a bebida está muito consistente,
acrescente um pouco de leite, o que mantém a bebida bem cremosa,
como um milk-shake.
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