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QUE VENÇA
A MELHOR!

AS CERVEJAS E
SEUS ESTILOS PARA
VOCÊ ABASTECER
A GELADEIRA
E SE PREPARAR
PARA OS JOGOS

ESCOLHA
SEU ALIADO

SELECIONAMOS
ALGUNS DOS
MELHORES
APLICATIVOS DE
SAÚDE E BEM-ESTAR,
PARA CUIDAR DA
ALIMENTAÇÃO,
CHECAR SEU NÍVEL DE
ESTRESSE, DEIXAR O
SEDENTARISMO DE
LADO E MUITO MAIS

SUPERTIME DE

Editora

PETISCOS

NA HORA DE ASSISTIR AOS JOGOS, ENTRAM EM
CAMPO OS SNACKS QUE VÃO DEIXAR VOCÊ COM ÁGUA
NA BOCA E MARCAR UM GOLAÇO NO QUESITO SABOR
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Tradição não se conquista da noite para o dia e nós, da Josapar, entendemos isso.
É por esse motivo que, aqui, os esforços estão sempre voltados às necessidades dos
consumidores, criando e fabricando produtos que se encaixam no dia a dia de cada pessoa:
a que busca bem-estar, a que prefere praticidade e a que opta por variedade.
Tudo sem deixar de lado a qualidade; afinal, esse é o nosso melhor tempero.

COMPROU,
GANHOU*
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*Consulte o regulamento no site
www.promocaomeubiju.com.br
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O CLIMA ATÉ PODE SER GELADO NA RÚSSIA, mas por aqui uma nação
unida e cheia de calor humano torce até os dedos dos pés para levantar o caneco! É com
esse espírito de otimismo e entrosamento que chega a suas mãos esta edição da COM
VOCÊ!
Inspirados pelo torneio futebolístico mais importante do mundo, nós damos o pontapé inicial com a matéria “Seleção russa”, em que você vai encontrar uma gastronomia já
muito conhecida entre nós. O clássico estrogonofe vem dos russos, mas muito além desse
prato típico estão preparações diferenciadas e cheias de sabores exuberantes, para você
fazer em casa e sentir um pouco do gostinho da culinária dos anfitriões da competição.
Para assistir aos jogos, a cerveja é a bebida camisa 10! Na seção Adega, veja alguns estilos dela e também acompanhe o bate-papo com Edu Passarelli, sommelier de cervejas e
professor do Instituto da Cerveja Brasil, que dá dicas de como deixar a bebida no ponto
certo para aproveitar o máximo da “gelada”. Para acompanhar? Petiscos, petiscos e mais
petiscos! Nosso Guia Fácil traz uma variedade deles para você fazer em casa e bater um
bolão junto de amigos e familiares com deliciosas opções.
Veja, ainda nesta edição, os aplicativos que são mais que funcionais e se tornaram
parte da rotina das pessoas quando o assunto é saúde e cuidados pessoais. Em sua despensa tem tomate pelado? Não? Então, esse produto vai entrar para sua lista de favoritos
quando souber, na seção Vida Prática, quanto ele é versátil e pode levar praticidade ao
cardápio do seu dia a dia. E que tal um muffin? O bolinho mais fofinho do mundo é
fácil de preparar e sua massa pode receber os mais variados tipos de recheio, doces ou
salgados. Está ávido por saber o que chegou às gôndolas do Paulistão recentemente? Na
seção Tem que Ter a gente mostra para você!
Vamos juntos ligados na mesma emoção e boa leitura!
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VAPT-VUPT
Democrático, o muffin aguça o
paladar de crianças e adultos e
pode ser feito doce ou salgado,
com os recheios que preferir!
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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TEM QUE TER
NOVIDADES

PERFEITOS PARA VARIAR

Suas refeições vão ganhar mais sabor com os cortes da Sulita, que
estreiam nos refrigeradores do Paulistão. Lombo, pernil, paleta, picanha,
todos temperados e prontos para ir direto para o seu forno. Que tal sair
do trivial e levar para sua mesa carnes diferenciadas para acompanhar o
clássico arroz com feijão ou a deliciosa macarronada? Bom apetite!

UP NO COTIDIANO

Anuncio_Ilha_202x133mm-v1.pdf
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Se a pedida for uma bebida prática e deliciosa, você vai gostar de saber que
chegou às gôndolas o NESCAFÉ Smoovlatté, um pó para preparar frapê
nas versões Chocotino (sabor chocolate) e Chocomelo (sabor caramelo).
A bebida é ideal para dar energia logo ao levantar ou então degustar numa
25/04/18
reunião com00:09
o grupo de trabalho e também fazer companhia em inúmeras
situações do dia que requeiram disposição e prazer.

Nos dias em que o frio bate
à porta, abra um vinho!
A bebida é perfeita para
acompanhar os mais variados
pratos: um tipo carménère
cai perfeitamente com uma
lasanha à bolonhesa; se optar
por um cabernet sauvignon,
aprecie-o com um belo
churrasco; se a escolha
for um syrah, queijos com
toques defumados, como
um gouda, ou até mesmo um
hambúrguer! O vinho chileno
Momentos tem rótulos
de uvas variadas que são
boa pedida para os dias de
temperatura mais baixa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ENTRE
NO CLIMA

ZERO GLÚTEN

Você está querendo abrir mão do
trigo no dia a dia? A marca Tio João
apresenta sua Farinha de Arroz, uma
perfeita alternativa para substituir
a farinha de trigo em diversas
preparações, como bolos, pães e
empanados. O produto possui 0%
de gorduras totais e promete tornar
os pratos mais leves e fáceis de
serem digeridos pelo organismo. Se
você não está habituado a fazer essa
substituição, a embalagem vem
com duas sugestões de receita para
pôr seu desejo em prática já!

ACONCHEGO COM ESTILO

As mantas de microfibra há tempos vieram para ficar! Da marca Corttex, elas possuem diversas
versões para atrair todos os gostos: estampadas, lisas, animal print... Mais do que aquecer, elas
oferecem conforto, conferem requinte ao espaço e decoram a cama ou a poltrona, dando um ar
de modernidade. Sair da cama ou da frente da TV tão cedo vai ficar mais difícil!

o verda

sabor

da

deiro
infância

fabitos.com.br

Existem muitos sabores que
ﬁcam na memória, assim como
os sabores inconfundíveis que
só os produtos Fabitos tem!

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... CARAMBOLA

DICA

PAULISTÃO

Fruta

ESTELAR

Saudável, deliciosa e rica em minerais, a carambola
brilha em várias preparações e seu formato dá um ar
decorativo aos pratos. POR WALQUIRIA BOTARO

E

la aparece em caldas, sucos e geleias e
incrementa desde saladas com seu suco
utilizado como tempero até sobremesas
fabulosas. Cultivada principalmente nos
meses de junho, julho e agosto, a carambola, além
de ser saborosa, é rica em sais minerais, como cálcio,
fósforo e ferro, fonte de vitaminas A, C e do complexo B, e contém antioxidantes.
Popular em todo o Sudeste Asiático, no Pacífico Sul e em partes da Ásia Oriental, a árvore
caramboleira também é cultivada na Colômbia,
Guiana, República Dominicana, Brasil e nos EUA.
A fruta tornou-se a queridinha de quem está em
constante briga com a balança ou em busca de
uma pele mais vistosa, por ter baixas calorias, baixas quantidades de carboidrato e boa quantidade de
fibra alimentar, dando a sensação de saciedade. Por
ser rica em antioxidantes, é eficaz no processo contra
o envelhecimento do organismo e combate rugas,
flacidez e até mesmo celulite.
Em se tratando do sistema imunológico, a carambola fornece cerca de 60% da necessidade diária
de vitamina C, auxilia na redução da febre, e as sementes trituradas servem de sedativo em casos de
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asma e cólicas. No entanto, para pessoas que sofrem
de insuficiência renal, a fruta pode ser prejudicial,
porque contém ácido oxálico, uma toxina natural
que não é filtrada pelos rins, o que pode causar vômitos e náusea.
Na culinária, a fruta ainda é pouco explorada,
porém basta uma dose de criatividade para descobrir que a carambola pode ser, literalmente, a estrela
de algumas preparações. Além de in natura, geleias,
caldas, sucos e compotas, ela pode ser usada como
guarnição de assados, como aves, frutos do mar e
carnes suínas. Quando cortada em fatias finas, leve
ao fogo brando, em uma panela antiaderente, e deixe-a cozinhar em açúcar até caramelizar. Para acompanhar, sorvete de creme! No churrasco, o velho e
bom abacaxi pode dar lugar à carambola, preparada
na grelha e servida com açúcar e canela. Por seu sabor agridoce, também é boa opção se misturada a
uma salada verde, sendo o seu suco usado até mesmo
como tempero desse prato. Entre as bebidas estão
smoothies, caipirinhas, coquetéis e batidas.
Das elaborações mais simples às mais complexas, a carambola vai abrilhantar suas refeições e garantir mais sabor. Pode experimentar!
FOTO: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS

IOGURTE
DESNATADO
BATAVO
De consistência
deliciosa, esse iogurte
tem proteínas,
vitaminas e minerais,
e é perfeito para vários
momentos do dia. Pode
ser consumido em
vitaminas, com mel,
puro e com frutas.

ESSÊNCIA
DE BAUNILHA
DR. OETKER
Produzida com o
mais alto padrão de
qualidade, dá um
toque especial a bolos,
tortas e variados tipos
de sobremesa. Um
toque pessoal e repleto
de sabor em suas
preparações.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

PANNA COTTA COM CALDA DE CARAMBOLA
 Tempo de Preparo: 15 min.  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES DO CREME
• ½ xícara de chá de leite
• 1 lata de creme de leite
• ½ xícara de chá de açúcar
• 1 colher de chá de essência de baunilha
• 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
INGREDIENTES DA CALDA
• 3 carambolas descascadas
e sem sementes
• ½ colher (sobremesa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de água
• 3 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO DO CREME
1. Numa panela, coloque o leite, o creme de leite
e o açúcar. Aqueça bem.
2. Desligue o fogo e ponha a essência de baunilha.
Reserve.
3. Coloque a gelatina numa vasilha e adicione
5 colheres de sopa de água fria.
4. Leve ao fogo em banho-maria e deixe até dissolver.
5. Junte com o creme reservado e misture bem.
6. Coloque o creme em forminhas levemente
untadas com óleo e leve à geladeira por
aproximadamente 12 horas.
MODO DE PREPARO DA CALDA

1. Em uma panela, ponha a manteiga

e doure levemente as carambolas descascadas,
sem sementes e picadas.
2. Acrescente a água e o açúcar.
3. Mexa até a fruta ﬁcar macia e
o líquido, consistente.
Na Hora de Servir : Cubra a panna cotta com a calda de carambola. Se quiser dar mais frescor à
preparação, decore com raspinhas de casca de limão.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

S E L E Ç ÃO

RUSSA

Centro das atenções em 2018, a Rússia – sede da competição
de futebol mais aguardada do mundo – tem uma
gastronomia rica, com muito a nos oferecer.

C

Não há consenso entre os historiadores sobre a ori10 | Paulistão

BOA APOSTA

POR GUILHERME UCHOA

om a chegada do torneio mais importante para os amantes de futebol, os olhos de
todos os países estão voltados para a Rússia
– o país-sede dessa competição. Mas não é
apenas a bola rolando que chama atenção do torcedor.
Assim como em qualquer evento dessa magnitude,
as pessoas buscam conhecer mais sobre o local, seus
costumes, sua cultura e, é claro, sobre sua gastronomia!
E, quando pensamos em um país tão distante e
de hábitos tão diferentes dos nossos, nos vem à mente
uma série de pratos inusitados. Não é bem assim... A
verdade é que um dos nossos pratos preferidos veio
justamente dos russos: o estrogonofe.

DA RÚSSIA PARA O MUNDO

DICA

PAULISTÃO

gem exata dessa iguaria, mas sabe-se que os russos já
usavam no século XIX uma receita bem parecida com
a que conhecemos hoje. Ela levava pedaços de carne,
creme de leite, cebola e sal.
A inclusão de champignons, páprica e mostarda
veio depois, graças ao cozinheiro francês Thierry Costet, que viveu na Rússia nesse período. E o ketchup?
Isso já foi uma invenção dos norte-americanos, quando o estrogonofe popularizou-se por lá.
O nome do prato também gera alguma controvérsia. Se por um lado alguns especialistas na história da
gastronomia acreditam que a palavra strogonoff tenha
vindo da família russa Stroganov, por outro a famosa enciclopédia de culinária Larousse Gastronomique
mostra que o nome é uma derivação do verbo strogat,
que significa “cortar em pedaços”.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

COGUMELOS LINA
Selecionados e com
alta qualidade para sair
das gôndolas de nossas
lojas diretamente para
as suas preparações, os
Cogumelos Lina
não podem faltar
na elaboração de
seu estrogonofe
ou de saladas
e molhos em geral.
FOTOS: DIVULGAÇÃO/DEPOSITPHOTOS

ESTROGONOFE
DE FRANGO

Tempo de Preparo: 60 min.
 Rendimento: 10 porções
Um time vencedor não se
faz apenas com um jogador,
certo? Da mesma forma, a
culinária russa não se resume
apenas ao estrogonofe. Ela
conta ainda com diversos
outros craques que podem
representar ótimas opções de
preparações para que você
entre no clima da competição!
Conﬁra a seguir.
INGREDIENTES
• 3 peitos de frango cortados
em cubos
• 1 dente de alho picado
• Sal e pimenta-do-reino a
gosto
• 1 cebola picada
• 2 colheres (sopa) de maionese
• 1 colher de manteiga
• ½ copo de ketchup
• 1/3 de copo de mostarda
• 1 copo de cogumelos
• 1 caixa de creme de leite
MODO DE PREPARO
1. Em uma panela, misture o
frango, alho, maionese, sal e
pimenta.
2. Em uma frigideira grande,
derreta a manteiga e doure
a cebola.
3. Junte o frango temperado
até que esteja dourado e
adicione cogumelos, ketchup
e mostarda.
4. Ponha o creme de leite e retire
do fogo antes de ferver.
5. Sirva com arroz branco e
batata palha.

BORSCHT

 Tempo de Preparo: 120 min.  Rendimento: 6 porções
O Borscht está sempre na escalação titular dos russos. Isso porque se trata de uma
tradicional sopa de beterraba que pode servir tanto de entrada como prato principal.
INGREDIENTES
• 2 cenouras médias
• 6 beterrabas médias
descascadas
• 1 talo de aipo
• Salsinha a gosto
• 3 colheres (sopa) de
azeite de oliva
• 2 l de água
• 750 g de patinho
• 200 g de toucinho
• 1 folha de louro
• 1 lata de purê de tomate
• Sal e pimenta-do-reino
a gosto
• Suco de um limão
• ½ xícara (chá) de creme
de leite fresco
• 2 xícaras (chá) de repolho
ralado (opcional)

MODO DE PREPARO
1. Corte as cenouras e 4 beterrabas em tiras
e o aipo, em fatias.
2. Aqueça o azeite e acrescente os ingredientes
anteriores, mexendo bem.
3. Junte a água, carne, louro, tomate, sal e salsa,
deixando ferver em fogo baixo até que a carne fique
macia (cerca de 1h30). Se preferir, use uma panela
de pressão (cerca de 30 min.).
4. Feito isso, retire a carne, corte-a em fatias
e coloque na sopeira.
5. Leve o caldo do cozimento ao liquidificador
e bata bem.
6. Depois, devolva-o à panela e acrescente repolho,
cozinhando por 10 minutos.
7. Rale as 2 beterrabas restantes e retire
o suco ou passe pela centrífuga.
8. Junte o limão ao suco, misture ao caldo
e ponha a pimenta.
9. Coloque em uma sopeira e sirva
com creme de leite separado.

DICA

PAULISTÃO

BOA APOSTA

EXTRATO
DE TOMATE OLÉ
O extrato de tomate
é o parceiro ideal na
hora de preparar seu
próprio molho caseiro:
elaborado com polpa de
tomate concentrada e
sem condimentos, ele
permite dar o seu tempero
preferido e especial para
qualquer receita.
Paulistão | 11

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

SOLYANKA

 Tempo de Preparo: 2h  Rendimento: 6 porções
A Solyanka também é uma sopa, mas com algumas características diferentes: feita à base de carnes ou peixes,
ela é mais espessa e picante. Mas seu principal diferencial quando a bola rola é que permite acrescentar algumas
colheres de vodca, dando assim mais categoria ao prato.
INGREDIENTES
• 400 g de carne bovina ponta de agulha
• 100 g de pernil
• 2 salsichas
• 100 g de salame
• 100 g de presunto
• 100 g de lombo defumado
• 100 g de linguiça defumada
• 2 cebolas
• 1 cenoura grande
• 4 pepinos salgados em conserva
• 4 colheres (sopa) de extrato de tomate
• 3 colheres (sopa) de alcaparras
• Pimenta-do-reino a gosto
• Azeite
• 2 folhas de louro
• Caldo de um limão
• 3 tomates
• Salsinha e cebolinha a gosto
• Creme de leite azedo
• 4 colheres (sopa) de vodca
• Azeitona preta a gosto
12 | Paulistão

MODO DE PREPARO

1. Cozinhe a carne cortada em

cubos por cerca de 1h30 em
fogo brando.
2. Meia hora antes do término
do cozimento, acrescente os
temperos.
3. Corte a cebola em pequenos
pedaços e refogue em uma
frigideira, até dourar.
4. Rale a cenoura e doure
também, misturando com
a cebola.
5. Corte os pepinos em
pequenos cubos e ponhaos na mesma frigideira,
refogando por mais 2 ou 3
minutos.
6. Acrescente o extrato de
tomate, ponha meio copo
d’água e deixe no fogo
brando de 5 a 10 minutos.

7. Corte em cubos os derivados

de carne (lombo, presunto,
salame etc.) e os refogue na
manteiga ou em óleo vegetal.
8. Coe o caldo e acrescente as
carnes de salsicharia.
9. Pouco depois, as carnes
de boi e de porco. Deixe
em ebulição, com a panela
tampada, por 10 minutos.
10. Junte os demais
ingredientes (cebola,
cenoura, extrato de
tomate e alcaparras)
e regue com azeite.
11. Finalize com 4 colheres
de sopa de vodca.
12. Ao servir na sopeira, inclua
azeitonas pretas, uma fatia
de limão e bolas do creme
de leite azedo.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

DICA
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BOA APOSTA
AZEITE AZCOA
Sem aditivos, corantes
ou conservantes,
o Azeite Azcoa é
produzido com uma
variedade de azeitonas
selecionadas. Possui
gosto amendoado,
seguido por um intenso
sabor de azeitonas
frescas e verduras
do campo. No final, o
paladar é surpreendido
por uma nota
levemente picante.
FOTOS: DIVULGAÇÃO/DMS EDITORA
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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FRANGO À KIEV

Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 2 porções
Os mais atentos devem ter percebido que Kiev, na verdade, é o nome da capital da Ucrânia. Entretanto, o surgimento
desse prato remete à Rússia czarista, época em que o atual território ucraniano pertencia aos russos.
A mudança de time, entretanto, não faz com que a iguaria deixe de ser lembrada como um dos grandes jogadores que
a culinária russa tem a oferecer: trata-se de peito de frango recheado, que pode ser servido empanado, frito ou assado.
INGREDIENTES

• 2 filés de peito de frango desossados

(cerca de 400 g)
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 30 g de manteiga de ervas
• Farinha de trigo
• 3 ovos batidos
• 6 fatias de pão de fôrma integral
trituradas (180 g)
• ¼ de xícara (chá) de azeite

14 | Paulistão

MODO DE PREPARO
1. Corte os 2 filés de peito de frango sem osso no sentido do
comprimento, sem separar as metades.
2. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino.
3. Ponha 15 g de manteiga de ervas no meio de cada metade de filé e
dobre os peitos escondendo bem a manteiga.
4. Passe os filés na farinha de trigo, nos 3 ovos batidos e, em seguida,
no pão de fôrma triturado.
5. Em uma frigideira, acrescente o azeite e doure os peitos de frango
por cerca de 1 minuto de cada lado.
6. Transfira para uma grade sobre uma assadeira e leve ao forno alto
pré-aquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva a seguir.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

BOA APOSTA

ARROZ BRANCO
BLUE VILLE
O produto passa por um
processo de limpeza
natural, ou seja, não
conta com a adição de
elementos químicos para
dar brilho e polimento para
os grãos, o que garante
um arroz ainda mais
saudável.
FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK
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P
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ara ver os jogos do Brasil na principal competição futebolística do mundo ou os da Alemanha, da Argentina, da Islândia etc. Há duas regras básicas: camisa do time favorito e uma cervejinha bem gelada, certo?
Os números, inclusive, ajudam a comprovar como essa dupla funciona bem: ao longo do
último torneio mundial de futebol, sediado no Brasil em 2014, o país registrou um aumento de
11% no consumo dessa bebida. Já durante a edição anterior do torneio, em 2010 – realizada na
África do Sul –, as vendas de cerveja cresceram 16,5% por aqui.
Não é à toa que a única nação pentacampeã mundial de futebol ocupa também o posto
de terceira maior produtora de cervejas – atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
* Perlage é o nome dado às borbulhas de gás carbônico que se formam quando um espumante ou champanhe é servido.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

POR GUILHERME UCHOA

FOTOS: DIVULGAÇÃO/DEPOSITPHOTOS

Há poucas combinações melhores do que assistir a um
jogo de futebol e beber a cerveja preferida. Atualmente,
as prateleiras estão recheadas de diversos estilos dessa
bebida, e, com certeza, alguns deles vão cair no seu gosto

ESCOLHA O SEU ESTILO

O que não faltam são opções de cerveja no mercado e existem mais de 100 estilos dela no mundo.
Apenas no Brasil, para se ter uma ideia, há cerca de 600 cervejarias registradas, sendo que a maioria
se encontra nas regiões Sul (42%) e Sudeste (41%). Portanto, veja algumas sugestões para que você
fique com a geladeira preparada para quando a bola começar a rolar!

LAGER

É o estilo de cerveja mais consumido em todo o mundo,
sendo responsável, por exemplo, por mais de 99% das vendas
de cerveja do Brasil. Entre suas características estão
a baixa fermentação e o leve amargor.
PARA ACOMPANHAR? Peixes e frutos do mar,
como camarão, salmão e lagosta.

PILSEN

É um tipo de cerveja que pertence à mesma família da Lager. Sendo
assim, ela mantém algumas características mais marcantes desse
gênero, como a baixa fermentação. Entretanto, também se notabiliza
por ter uma dose maior de amargor e um sabor mais intenso de malte.
PARA ACOMPANHAR? Pizza de muçarela
ou marguerita, bruschetta, pastel de variados
sabores, batata frita e coxinha.

ALE

Mais encorpadas e muito vigorosas, assim são classificadas as
cervejas do tipo Ale. Como são produzidas com fermentação em altas
temperaturas, elas contam com aromas e sabores mais complexos e
maltados. Aliás, durante muito tempo elas foram as únicas cervejas
disponíveis, antes que se inventasse a baixa fermentação.
PARA ACOMPANHAR? Carne assada,
carpaccio e comidas condimentadas em geral.

WEIZENBIER

O próprio nome evidencia o que é uma Weizenbier – significa “cerveja
de trigo”. Elas são especialmente preparadas com malte desse
cereal e, com isso, tornam-se cervejas claras e opacas. Também são
conhecidas por serem bem refrescantes.
PARA ACOMPANHAR? Vitela, embutidos, quiche de queijo e
carnes brancas em geral.

KÖLSCH

As cervejas desse estilo têm como propriedades mais marcantes a
coloração dourada e o baixo amargor. Normalmente elas são mais
doces e, em muitas preparações, também levam trigo.
PARA ACOMPANHAR? Bolinho de bacalhau, massas com frutos
do mar, lula frita e sushi.
Paulistão
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IMPÉRIO PURO MALTE 350ML

A cerveja Império é de estilo
Pilsen, ou seja, é feita com baixa
fermentação. Por isso, ela é mais
suave e, como o próprio rótulo deixa
claro, possui um sabor de malte
mais intenso. Ela ainda se destaca
pela espuma encorpada e pela
coloração dourada.
ASHBY ALE 600ML

A Ashby Ale Forte é uma bebida
de estilo American Pale Ale.
Logo, ela é produzida com
uma fermentação em
temperaturas altas que a deixa
mais encorpada. Também se
destacam a coloração âmbar
e o aroma moderado de malte.

NA TEMPERATURA
IDEAL
A harmonia entre a cerveja e o futebol
pode ficar comprometida quando a
gelada não estiver tão gelada assim!
Afinal de contas, a temperatura adequada
é a mesma para cada tipo de cerveja?
Qual é o melhor local para armazenar
as latinhas ou garrafas? Os métodos
populares para gelar a bebida mais rápido
realmente funcionam? Conversamos
com o especialista Edu Passarelli,
sommelier de cervejas e professor do
Instituto da Cerveja Brasil, para responder
a essas e outras dúvidas. Assim, você terá
a certeza de que a sua bebida vai estar
no ponto perfeito para ser apreciada
ao ver uma boa partida de futebol!

57 WEISS 710ML

COM VOCÊ: Qual é a temperatura ideal para
os principais tipos de cerveja? Há diferença
entre a temperatura ideal da cerveja em latinha e a da engarrafada?
EDU PASSARELLI: De forma geral, podemos seguir a regra de que quanto mais intensas em sabor forem as cervejas, menos frias
devem estar. Isso porque o frio inibe a percepção de sabores em nossas papilas gustativas.
Como base, uma Pilsen deve ser servida entre
1 °C e 3 °C e uma Stout, em até 12 °C. Tanto
faz para lata ou garrafa.

EISENBAHN KÖLSH 355ML

COM VOCÊ: Quais dicas você dá ao consumidor que deseja manter sua cerveja na temperatura ideal?
EDU PASSARELI: A geladeira continua sendo a melhor opção. E, para os casos em que se
deseja beber a cerveja menos fria, basta tirar
um pouquinho antes do gelo.

Essa cerveja é preparada com o
malte de trigo e, portanto, pertence
ao grupo das Weizens. Como
os demais rótulos desse estilo,
a 57 Weiss é mais refrescante
e, como ainda possui um aroma
com notas de cravo e fermento,
costuma ser uma das preferidas dos
apreciadores de cervejas de trigo.
Quando falamos em Eisenbahn
Kölsch estamos abordando uma
marca premiada: ela foi eleita
em 2017 a melhor cerveja no
estilo Kölsch brasileira, de acordo
com a premiação World Beer
Awards. Assim como as demais
cervejas desse estilo, ela tem
como características a coloração
dourada, o baixo amargor e o aroma
levemente frutado.
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COM VOCÊ: Para assistir a um jogo com alguns aperitivos e petiscos, quais estilos de cerveja são mais recomendados?
EDU PASSARELLI: Como um jogo acaba
pedindo um consumo de cerveja em maior
quantidade, recomendo maneirar na força

alcoólica. Mas isso não significa privar-se de
sabor. Cervejas como American Pale Ale,
Schwarzbier, Weizen ou até mesmo a tradicional Pilsen são boa pedida.

COM VOCÊ: É verdade que não devemos
manter as cervejas abaixo de zero grau? E sobre o colarinho, ele realmente ajuda a manter
a temperatura da bebida no copo?
EDU PASSARELLI: O frio é inimigo de
nossas papilas gustativas. Porém, se estamos
falando de cervejas mais sutis em sabor, não
tem problema estar muito gelada. E, sim, o
colarinho é fundamental! Mantém a temperatura, o gás e ainda evita a oxidação.
COM VOCÊ: Sempre escutamos falar sobre
algumas maneiras de gelar a cerveja mais rápido, como misturar sal ao gelo ou envolver
a garrafa em um guardanapo molhado antes
de colocá-la na geladeira. Esses métodos realmente funcionam?
EDU PASSARELLI: Esses métodos populares
funcionam em sua maioria. O sal, o álcool e
o gelo ainda são os mais eficazes. Mas nada
como se precaver e gelar sua cerveja lentamente!

FOTOS: DIVULGAÇÃO/DEPOSITPHOTOS

A Amstel é uma cervejaria de
origem holandesa especializada
na produção da bebida Lager. Isso
faz dela uma opção mais leve e de
baixo amargor, além de contar com
um volume intenso de gás e baixa
presença de lúpulo.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

AMSTEL 350ML

PARA UM BOM
ENTENDEDOR...
FORA DA GELADEIRA
Em alguns bares é comum deixar
os copos dentro da geladeira para
serem retirados apenas no momento
de servir a bebida para os clientes.
Mas isso é um erro! Da mesma
forma que uma cerveja muito gelada
atrapalha a sua degustação, um
copo refrigerado pode diminuir
em até 20% de aromas e sabores,
fazendo com que se perca essa
experiência.

CADA UM NO SEU LUGAR
Existem copos que destacam
as características de cada estilo
de cerveja. Por isso, fazer certas
combinações farão valer cada gole
de sua degustação. Uma Pilsen,
por exemplo, merece ser servida em
um copo Pilsner – popularmente
conhecido como tulipa. Já um tipo
Pint é perfeito para uma cerveja
do estilo Ale, enquanto uma taça
Weizen, como o nome sugere, é ideal
para uma Weizenbier.

NADA DE BARRIGA
Ao contrário do que muitos pensam,
a cerveja é uma bebida de baixa
caloria. Para se ter noção, enquanto
uma taça desse líquido possui cerca
de 120 calorias, a mesma quantidade
de vinho conta com o dobro de
calorias. Esse fato também serve
para derrubar outro mito: cerveja,
consumida moderadamente, não
dá barriga! O que provoca gordura
abdominal são as calorias do álcool.
Portanto, beber de forma equilibrada
significa também uma ingestão
calórica menor.

PROCESSOS DISTINTOS
A cerveja e o chope são, na verdade,
a mesma bebida. A diferença está
no fato de que a primeira passa
por uma pasteurização enquanto
a segunda, não. Esse tratamento
térmico é justamente o que faz com
que a cerveja tenha um prazo de
validade maior.
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PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

TOMATE PELADO
RECHEADO

 Tempo de Preparo: 30 min.
 Rendimento: 4 porções
INGREDIENTES
• 1 lata de tomate pelado |
Reserve o suco
• 3 colheres de sopa de requeijão
• 3 ovos batidos
• 5 azeitonas pretas picadinhas
• 1 colher (sopa) de cheiro-verde
picadinho
• Sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• 50 g de muçarela ralada

DESPIDO

de complexidade

Devido ao sabor e à praticidade, o tomate pelado é um dos
ingredientes que devem ser mantidos em sua despensa o
ano todo. Afinal, em se tratando de sabor, ele sai na frente
dos molhos e extratos. POR WALQUIRIA BOTARO

U

m dos frutos mais multifuncionais da
gastronomia, sem dúvida, é o tomate!
Parente das pimentas, dos pimentões
e da berinjela, começou a ser cultivado
nas Américas do Sul e Central, e seu gosto vai do
doce ao muito ácido. Harmoniza com todos os
queijos, alho, ervas (manjericão, coentro, orégano,
tomilho, entre outras), vodca e pimenta. A versão
pelati, ou pelado, é tão versátil quanto o fruto em si.
Muito usado na cozinha italiana de modo
geral, o tomate pelado, vendido em conserva,
apresenta um fruto com muita polpa e poucas
sementes. Para quem não conhece essa versão, é o
20 | Paulistão

tomate sem pele e pré-cozido e sai na frente dos
molhos prontos e extratos quando o assunto é sabor. O molho de tomate é preparado com a polpa
da fruta e vem pronto para usar com temperos
variados. Já o extrato é mais concentrado, também
é feito da polpa, porém sem adição de especiarias
e é indicado para dar coloração e encorpar receitas. Por fim, o tomate pelado é o grande curinga
de todas as versões! É prático e com ele você faz
tomates recheados que levam muçarela, azeitona
e requeijão, uma sopa e até drinque com vodca.
Após aberto, o produto pode ser conservado em
geladeira por até 4 dias.

MODO DE PREPARO
1. Pré-aqueça o forno a 250 °C.
2. Misture o ovo com o requeijão,
as azeitonas e a salsinha.
3. Tempere com sal e pimenta.
4. Corte os tomates ao meio e
acomode-os em um refratário
com o lado do corte para cima.
5. Com cuidado, ponha a mistura
de ovos sobre os tomates,
recheando-os.
6. Cubra com a muçarela ralada e
leve ao forno até gratinar.

DICA

PAULISTÃO

TOMATES PELADOS
INTEIROS OLÉ
O produto é feito com tomates sem
pele cuidadosamente selecionados,
saborosos e suculentos, e é ideal ter
na despensa para preparar molhos,
ensopados e massas em geral.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E DEPOSITPHOTOS

IMAGENS ILUSTRATIVAS

basea

Olé a melhor escolha
Olé,
para o seu dia a dia!

Seus pratos vão ficar ainda mais gostosos com os produtos Olé.
Com eles, você vai dar mais sabor às suas receitas e sua família irá adorar. Olé, faz do jeitinho que você gosta!

7

Conheça outros produtos e receitas deliciosas no site: www.conservasole.com.br
Acompanhe a Conservas Olé no
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GUIA FÁCIL
PESTISCOS

X-SALADA

Tempo de Preparo: 20 min.
 Rendimento: 12 porções
Esse, com certeza, é o ídolo
da criançada. Com ele em
campo, não tem zagueiro que
consiga pará-lo! Ele parte pra
cima, dribla e faz a alegria dos
pequenos. E o melhor de tudo,
pode ser preparado sem gastar
muito tempo!

ESCALAÇÃO

CAMPEÃ

DICA

PAULISTÃO

Tão bom quanto acompanhar os jogos do Brasil na
mais importante competição futebolística do mundo
é fazer isso saboreando petiscos deliciosos ao lado dos
amigos e familiares. POR GUILHERME UCHOA

QUANDO O ASSUNTO é o maior evento de futebol do planeta, uma
das primeiras questões que passam pela cabeça de qualquer torcedor é:
“Com quem vou assistir aos jogos?”. Afinal de contas, as melhores recordações desse período são as confraternizações entre amigos e parentes em
torno das partidas.
E, na hora de ver a bola rolando, o que não podem faltar são deliciosos
petiscos para abrir o apetite e matar a fome da galera.
Por isso elegemos algumas opções de aperitivos, lanches e preparações
que, além de serem fáceis de fazer, vão marcar um gol de placa junto aos
convidados. Com eles, é provável que até os jogos fiquem para escanteio!
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HAMBÚRGUER
SADIA
Cuidadosamente
preparado com carne
moída, assim que fica
pronto, é submetido
a um processo de
congelamento rápido,
que ajuda a conservar
sua textura, sabor
e seus nutrientes
originais.

INGREDIENTES
• 12 pães de hambúrguer
• 12 hambúrgueres bovinos
• 12 fatias de queijo de sua
preferência
• Alface a gosto
• Tomate a gosto
MODO DE PREPARO
1. Cozinhe o hambúrguer com
apenas um fio de óleo em
uma frigideira quente, chapa
de ferro ou grelha.
2. Assim que a carne atingir o
ponto desejado, acrescente
o queijo, abafando com uma
tampa para que derreta por
completo.
3. Esquente o pão no forno,
para que fique mais macio e
levemente tostado.
4. Coloque o hambúrguer
em uma das fatias do pão,
acrescente o alface e o
tomate. Está pronto!
FOTO: DEPOSITPHOTOS

CHEESE BACON POTATO

Tempo de Preparo: 20 min.
 Rendimento: 2 porções

Queijo na ponta esquerda, batata frita
centralizada e bacon caindo pela ponta direita.
Como não torcer para esse trio de ataque? Com
eles, não há partida que fique no 0 a 0! E olhe que
escalar esses jogadores em sua casa é bem mais
fácil do que parece.

BRUSCHETTA DE
MUSSARELA DE BÚFALA

Tempo de Preparo: 30 min.
 Rendimento: 6 porções

Quando as bruschettas entram em campo,
elas são a camisa 10 na hora de aplacar a
fome! São fáceis de preparar e práticas para
servir os convidados durante um encontro em
casa. Elas também podem ser consideradas
o curinga do time, já que permitem variações
e atendem a diferentes gostos.

INGREDIENTES
• 100 g de bacon
• Azeite a gosto
• 500 g de batata palito
• Óleo
• 100 g de mussarela
• 100 g de queijo cheddar
MODO DE PREPARO
1. Corte o bacon em cubos e frite em um fio de
azeite até que fique seco e crocante.
2. Frite a batata em óleo quente por imersão até
que fique crocante e dourada.
3. Ao montar, ponha as batatas em um prato
refratário que possa ir ao forno e cubra-as com
cheddar e mussarela.
4. Leve ao forno alto por alguns minutos para
gratinar e, assim que os queijos derretam,
salpique o bacon em cubos.

INGREDIENTES
• Fatias de pão italiano
• 4 tomates (2 maduros e 2 bem maduros)
• ½ xícara (chá) de azeite
• 1 dente de alho
• 1 colher (sopa) de orégano
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Folhas de manjericão e tomilho
• Fatias de mussarela de búfala (opcional)
MODO DE PREPARO
1. Corte os tomates em cubinhos.
2. Em um recipiente, misture-os com o azeite.
3. Acrescente manjericão, orégano e sal.
Misture novamente.
4. Aqueça levemente as fatias de pão e
esfregue o alho nelas.
5. Coloque um pouco da mistura por cima de
cada fatia e finalize com a mussarela de
búfala.
6. Volte as fatias no forno por cerca de 5 a 10
minutos. Sirva.
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CALABRESA NA CACHAÇA

Tempo de Preparo: 10 min.
 Rendimento: 6 porções

Esse é o famoso xerifão da defesa: desarma
qualquer fome e manda-a para longe! Além
disso, forma uma dupla de zaga perfeita
com uma boa cerveja, dando tranquilidade e
segurança aos seus convidados.
INGREDIENTES
• 300 g de linguiça calabresa defumada
• 1 cebola média em rodelas
• 40 ml de cachaça
• Óleo
• Salsa picada a gosto.
MODO DE PREPARO
1. Corte a linguiça em finas rodelas e frite-as com
um fio de óleo.
2. Acrescente a cebola em rodelas.
3. Deixe na panela até ficarem macias.
4. Flambe a linguiça com a cachaça, salpique a
salsa e sirva imediatamente.
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COXINHA
E QUIBE

Esses petiscos são os
artilheiros da categoria
e dão uma goleada em
suas atuações. A coxinha
é um salgado de origem
paulista, enquanto o quibe
é um prato típico do Oriente
Médio, e, quando jogam
juntos, a torcida vai ao
delírio! Por isso, são craques
que não podem faltar na
sua lista de acepipes.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS
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QUEIJO COALHO COM GELEIA DE PIMENTA
Tempo de Preparo: 10 min.  Rendimento: 6 porções

Ideal para churrasco, aperitivos e lanches, o queijo coalho tem textura macia
e compacta e um sabor salgado típico. Devido à sua versatilidade, ele entra
em campo para driblar a fome e, acompanhado da geleia, corre para o
abraço!

QUEIJO COALHO
CAXAMBU
Cada embalagem de
500 gramas já vem
distribuída em seis
espetos, o que torna
a sua preparação
mais prática e rápida,
independente de
qual destino será
dado para o queijo churrasco, aperitivo
ou lanche.

PASTEL MEZZANI
Como já vêm
prontos para fritar,
os pastéis Mezzani
levam apenas
alguns minutos para
ficar sequinhos e
crocantes. Mais do
que isso, têm em sua
composição Farinha
de Trigo enriquecida
com ferro, deixando
o alimento mais
nutritivo.

MINIPASTEL

Quem não ficar com água na boca só de lembrar de pastéis pode ir para o
banco de reservas! O petisco é o camisa 10 de muitos apreciadores por aí;
então, que tal servi-lo com praticidade? Para isso, basta pôr em campo as
versões vendidas no supermercado, já prontas! Tem pastéis nos sabores
queijo e carne e eles já vêm prontos para ir pra galera: basta fritar e servir
toda a torcida!

INGREDIENTES
• Queijo coalho em espeto
• Geleia de pimenta

MODO DE PREPARO
1. Tire o espeto dos queijos e toste os lados
deles em uma frigideira antiaderente,
untada com um pouco de manteiga.
2. Antes de servir, corte-os em quadradinhos
e, por cima, coloque a geleia.

PROVOLONE À MILANESA

Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 6 porções

Com o provolone à milanesa não tem tempo ruim. Esse craque consegue
tabelar com diversos tipos de molho e ainda é uma ótima opção de
escalação para os vegetarianos ou aqueles que desejam uma preparação
mais leve.
INGREDIENTES
• 3 ovos com claras
e gemas separadas
• 2 colheres (sopa) de água
• 3 colheres (chá) de queijo
provolone em cubos
• 1 xícara (chá)
de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de farinha
de rosca |Óleo

MODO DE PREPARO

1. Coloque as gemas e as claras

em tigelas separadas.

2. Ponha 1 colher de sopa de água

em cada prato e bata com um garfo.

3. Passe os cubos de queijo na clara,

na farinha de trigo, na gema e
na farinha de rosca.
4. Frite-os até que dourem.
5. Escorra-os sobre papel
absorvente e sirva.
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MINIPIZZA

Tempo de Preparo: 20 min.
Mais de 1 milhão de pizzas são
consumidas todos os dias
no país, entre congeladas
e solicitadas em pizzarias.
Esse número comprova que
não é exagero nenhum apontar
a redonda como o craque do
Brasil. Ela dá chapéu, elástico
e caneta em qualquer fome,
e faz finta entre os aperitivos
que merecem ser titulares
da ocasião.
INGREDIENTES
• massa para minipizza
• coberturas a gosto
MODO DE PREPARO:
1. Cubra as massas a seu gosto,
escolhendo os ingredientes que
mais lhe agradam: bacon com
catupiry, tomate seco com
rúcula, mussarela com frango,
lombo com parmesão.
2. Solte a imaginação e faça
uma ampla variedade de
sabores para servir.
3. Asse em forno pré-aquecido a
180 °C entre 8 e 10 minutos.
Sirva a seguir.

DICA
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MINI PIZZA
MASSA DA FEIRA
Com a massa para
mini pizza Massa da
Feira, você ganha
tempo para focar no
principal: a cobertura!
Preencha a massa
pronta com as opções
que mais lhe agradam
e, então, basta assar
por 8 minutos para
poder desfrutar de um
delicioso snack.

BOLINHO DE ARROZ

Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 30 porções
O bolinho de arroz joga em todas as posições: pode ser servido como
acompanhamento, como entrada ou até mesmo como petisco.
Justamente por causa dessa multifuncionalidade, é um dos alimentos
mais conhecidos e adorados pelo torcedor brasileiro e não podem faltar
na hora de acompanhar um bom jogo de futebol.
INGREDIENTES
• 2 xícaras (chá) de arroz cozido
• 1/2 xícara (chá) de queijo ralado
• 1/2 xícara (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1/2 xícara (chá) de amido de milho
• 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
• 3 ovos
• Óleo
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MODO DE PREPARO
1. Misture todos os ingredientes
em um recipiente
até criar uma massa firme.
2. Em seguida, molde os bolinhos
e frite-os no óleo quente
até que fiquem dourados.
3. Escorra-os sobre
papel-toalha e sirva.

FOTOS: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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GUIA FÁCIL
PETISCOS

BOLINHO DE BACALHAU

Tempo de Preparo: 50 min.
 Rendimento: 40 porções

O bolinho de bacalhau é aquele jogador que todo
time precisa ter no elenco para agradar os torcedores
fãs de peixe. Por isso, ele também não pode faltar
na sua cozinha quando a galera se encontrar
para ver aquele clássico na TV!
INGREDIENTES
• 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
• 3 xícaras (chá) de batatas cozidas e espremidas
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 3 ovos
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
• Óleo
MODO DE PREPARO
1. Misture todos os ingredientes em uma tigela.
2. Com uma colher de sopa, pegue porções da massa,
frite-as em óleo quente até dourar e escorra-as em
papel absorvente.
3. Sirva a seguir.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DICA

PAULISTÃO

MINI-HOT DOG

Tempo de Preparo: 25 min.  Rendimento: 30 porções
Futebol bom é com bola na rede, e com os mini-hot dogs o que não vai faltar é golaço! Eles são uma ótima
sugestão para quem quer agradar as visitas, já que tem cadeira cativa entre os adultos e a criançada.
INGREDIENTES

• 15 salsichas de hot dog
• ½ caixa de molho de tomate
• 1 xícara (chá) de cebola picada
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 15 pães de cachorro-quente

cortados ao meio.
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MODO DE PREPARO
1. Ponha as salsichas em uma panela com
água fervendo e cozinhe-as.
2. Escorra a água e corte as salsichas ao meio.
3. Em uma panela, refogue a cebola no óleo
até dourar e acrescente o molho de tomate,
uma pitada de sal e as salsichas cortadas,
deixando no fogo baixo por 5 minutos.
4. Monte os pãezinhos com as salsichas e,
se quiser incrementar a preparação, vale
adicionar ao molho azeitonas picadinhas ou,
na hora de servir, polvilhe queijo ralado sobre
a salsicha.

SALSICHA HOT
DOG PERDIGÃO
De sabor leve e textura
macia, essa salsicha
é fonte de proteínas e
também de Vitamina
A, Ferro e Zinco. Além
de deixar o lanche
delicioso, proporciona
uma refeição mais
nutritiva.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / DEPOSITPHOTOS

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
TECNOLOGIA

APP
PARA QUÊ?
Indispensáveis nos dias de hoje, os aplicativos chegaram para ficar e podem ser o
companheiro ideal para nos ajudar em inúmeras tarefas e necessidades do dia a dia. Afinal,
existem mais de 5 milhões deles no mundo e, com certeza, você vai se conectar a algum.

J

POR GUILHERME UCHOA

á se foi a época em que aplicativos de celular eram sinônimo de
joguinhos simples para distrair o usuário. O tempo passou e,
da mesma forma que os aparelhos em si evoluíram, essas ferramentas também se transformaram.
Nesse sentido, os aplicativos para celular chegaram para ajudar as
pessoas em várias áreas de sua vida. O Play Store, app da Google, possui 1,4 milhão de aplicativos disponíveis para download em aparelhos
Android. A Apple oferece mais de 1,2 milhão deles. É possível fazer
de tudo por meio desses softwares: comunicação, pesquisas, compras,
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jogos, acessar serviços bancários e serviços governamentais, assistir a
filmes e séries, entre tantos outros.
Pensando nisso, selecionamos alguns dos melhores apps para você
baixar se quiser se embelezar, se cuidar e se movimentar. São sugestões
que vão desde agendamento de serviços de beleza até o controle de
diabetes, passando por planejamento mensal de treinos.
Os aplicativos, além de serem divertidos, serão parte vital do seu
cotidiano, ajudando com diversas tarefas rotineiras e economizando
um tempo precioso. Pode apostar!
FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

EMBELEZE-SE!
BEAUTY DATE

Essa ferramenta é parecida
com os tradicionais aplicativos de delivery e táxi: basta
acessar em qualquer horário
do dia (não precisa ficar ‘preso’
aos horários de atendimento dos salões), procurar entre os estabelecimentos cadastrados e
consultar preços e horários livres para os serviços disponíveis.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

VANIDAY

Da mesma forma como o
Beauty Date, o Vaniday oferece uma lista de estabelecimentos com serviços, datas e
horários disponíveis. Só que,
neste caso, é possível escolher até o profissional de sua preferência! Feito o agendamento, a
usuária recebe uma confirmação por SMS ou
e-mail e pode escolher entre pagar pelo serviço
contratado no próprio app ou no local.
Ah, ele ainda oferece uma vantagem: o
“vale-beleza”. Ele pode ser dado como um
vale-presente em diversos valores, que são
revertidos como créditos para agendamento
de serviços.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

COSMETIFIQUE

O aplicativo dá aos usuários a
oportunidade de consultar a
qualidade de produtos de beleza antes de comprá-los. Para
isso, são conferidas avaliações
em forma de bolinhas coloridas. A bolinha
verde indica que determinado produto pode
ser comprado “sem medo”. Já a amarela significa “fique atento”, enquanto as bolas vermelhas
representam “melhor repensar a compra”.
Todas essas avaliações foram produzidas
com base em critérios como preocupação da
marca com o meio ambiente e com a saúde
dos consumidores. Portanto, quando estiver
com algum item em mãos e não souber se
deve ou não levá-lo, basta consultar o app.
Disponível apenas para iOS.

SINGU

O diferencial do Singu é que
ele permite o agendamento de
horário com profissionais que
atendem a domicílio. Aqui
estão disponíveis serviços de
maquiagem, massagem, cabelo, entre outros.
Além disso, a ferramenta permite consultar a
avaliação e opinião de outros usuários a respeito de cada profissional.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

COOL GUY

O Cool Guy é um app voltado para a combinação de roupas masculinas. Ele permite
que o usuário fotografe as
peças que possui e as organize
dentro de um armário virtual, dividido por
categorias e estações do ano. Dessa forma,
quando houver dúvida, é possível fazer combinações das roupas pelo celular.

Por meio da ferramenta também se pode
ler matérias de revistas de moda masculina e
navegar por sites de compras on-line.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

STASH

“Evite excessos e desperdícios!”
Esse seria o lema do aplicativo
Stash. Isso porque seu objetivo é controlar a quantidade
de cosméticos que sua usuária
compra e carrega consigo no dia a dia. Ele armazena informações e controla quanto de um
produto já foi usado, alertando, por exemplo,
quando é a hora de renovar a nécessaire. Dessa
forma, além de evitar que a usuária fique sem
algum produto na hora H, ele também evita
que se carregue um peso excessivo nos ombros.
Por fim, essa ferramenta tem link com
algumas lojas, e, por isso, é possível comprar
produtos com alguns cliques.
Disponível apenas no sistema iOS.

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
TECNOLOGIA

CUIDE-SE!
SLEEP TIME

Uma boa noite de sono é fundamental para quem deseja
ter uma vida mais saudável.
Mas, quando pensamos em
uma “boa noite de sono”, não
estamos falando do número de horas, e sim
da qualidade do sono em si. Por isso, a grande
sacada do Sleep Time é que ele monitora o
descanso dos usuários por meio de um algoritmo que relaciona os movimentos que fazem ao dormir com a qualidade do sono.
Basta manter o app aberto e pôr o celular
com a tela virada para baixo sobre o colchão,
e a ferramenta analisará os períodos em que a
pessoa fica imóvel, faz movimentos suaves ou
agitados na cama. Com isso, o software calcula
quantas horas o usuário teve de sono profundo,
em que momentos acordou e se está cumprindo
todos os estágios de uma noite bem-dormida.
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Mais do que isso, ele gera gráficos que
podem, inclusive, ser apresentados para médicos no momento de discutir eventuais problemas do sono.
Disponível apenas no sistema iOS.

GENÉRICOS BRASIL

A compra de remédios é,
normalmente, um momento chato e trabalhoso, não é
mesmo? Mas o aplicativo
Genéricos Brasil promete dar
uma força nessa hora!
Como? A ferramenta permite pesquisar
diversos tipos de dados sobre medicamentos,
como sua forma (líquida, creme ou comprimido), qual o seu princípio ativo e como ele
atua em seu organismo, e se causa efeitos colaterais. Ainda é possível checar várias opções

de genéricos disponíveis para uma mesma
droga e encontrar farmácias que a vendem
por um menor preço.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

GLICOCARE

Portadores de diabetes ou
pessoas que têm diabéticos na
família, sabem como é difícil
acompanhar a evolução da
taxa de glicose. Diante desse
cenário, o Glicocare permite registrar todas
as medições de glicose dentro de um determinado período para obter um relatório da
variação das taxas.
Ele também dá dicas de alimentação e atividades físicas personalizadas para
cada perfil, levando em conta sexo, idade
e a própria variação da taxa de glicose do

usuário. Por fim, o app ainda possui alarmes
sonoros programados para os horários de
medicamentos, aplicação de insulina e de
fazer medições do nível de açúcar no sangue.
Disponível apenas no sistema iOS.

STRESS CHECK

Se dissessem que é possível
medir o seu nível de estresse por meio do smartphone,
você acreditaria? Pois bem,
com o aplicativo Stress Check isso pode ser feito! Ele funciona da seguinte maneira: primeiro, é preciso responder às
perguntas feitas pelo software e, em seguida,
medir os batimentos cardíacos (posicionando
o dedo sobre a câmera do telefone).
Com isso, a ferramenta calcula seu nível
de estresse físico e psicológico e confere um
quadro geral de estresse, comparando-o aos
níveis máximos recomendados pela Sociedade Americana de Cardiologia.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

TREINO DE 7 MINUTOS

CAYNAX HIIT

30 DAYS

EXERCÍCIOS PARA
MULHERES EM CASA

Mesmo sem tempo, não há
desculpas para não movimentar seu corpo! Com o Treino
de 7 minutos você poderá,
literalmente, exercitar-se em
apenas 7 voltas do ponteiro do relógio. Ele
possui instruções de voz e imagens explicativas
que dão detalhes de cada ação necessária.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

O Caynax HIIT é dedicado
aos treinos cardiovasculares.
Ele conta com sessões que
duram até 20 minutos, seguindo o gosto e disposição
do usuário. Seu objetivo é ajudar a melhorar a
condição física e o metabolismo, por meio de
treinos funcionais e de alta intensidade.
Disponível apenas no sistema Android.

SWORKIT LITE

O Sworkit Lite é praticamente um personal trainer.
Nele, pode-se selecionar o
tipo desejado de treino (ioga,
alongamento, força, entre
outros), o tempo disponível para isso e, logo,
serão exibidos vídeos com atletas ensinando
os exercícios recomendados. Além disso, o
Sworkit Lite salva os resultados e treinos realizados.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

POCKET YOGA

Esse aplicativo leva a escola
de ioga até sua casa. Para isso,
ele ajuda na criação de uma
rotina regular de exercícios
que podem ser feitos em domicílio, escolhendo entre 3 práticas, 3 níveis
e 3 tipos de duração. Ao todo, o Pocket Yoga
oferece 27 sessões distintas com combinações
de até 150 posturas.
Além disso, a ferramenta ensina por meio
de imagens e instruções sonoras, alertando
inclusive sobre a melhor forma de respirar.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

O aplicativo 30 days desenvolve um programa de treino com duração de um mês.
Basta escolher um determinado tipo de exercício e realizá-lo pelo tempo que conseguir. A partir de
então, o software vai elaborar um programa
de um mês, aumentando a dificuldade e estabelecendo metas maiores.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

DAILY AB WORKOUT

Como o próprio nome dá a
entender, esse aplicativo passa
diversos tipos de abdominal de
maneira explicativa. Ele também reproduz uma música suave para acompanhar o treino e não deixa que o
usuário faça o mesmo exercício por muito tempo.
Disponível nos sistemas Android e iOS.

Trata-se de mais um aplicativo com nome autoexplicativo: é uma ferramenta para
smartphones com exercícios
específicos e voltados para o
público feminino. Sua grande sacada está no
fato de que as atividades sugeridas fazem uso
de objetos normais de uma casa como, por
exemplo, garrafinhas, almofadas e bolas de
borracha.
Seu principal objetivo é incentivar as mulheres a mexer o corpo – para manter a saúde
– mas sem muita dor de cabeça e sem precisar
de muito tempo. Para isso, os a maioria dos
exercícios envolve fazer abdominais, agachamentos ou flexões.
Além disso, ele também oferece uma
agenda, para que os treinos diários, e suas durações, possam ser bem organizados.
Disponível nos sistemas Android e iOS.
Paulistão | 33

VAPT-VUPT
MUFFIN

Rápido e fofinho!
Que tal começar a manhã com um café fresquinho acompanhado de um delicioso muffin? Versátil, esse bolinho de origem inglesa
é superfácil de fazer e pode ter infinitas variações, doces e salgadas, feitas com frutas, cereais, chocolates, queijos, legumes e por aí vai...
Também é ótima opção para a lancheira da criançada ou ser a estrela de um piquenique. Você pode se perguntar: “Mas o muffin não é o
mesmo que o cupcake?”, e a resposta é não! Eles têm afinidades em se tratando de ingredientes, porém o cupcake leva decorações mais
elaboradas, enquanto o muffin chega à mesa sem tantas elaborações e com uma proposta mais de comfort food. Nos EUA, o bolinho
ganhou tanta notoriedade que vários estados adotaram um tipo dele para ser o sabor oficial da região; por exemplo, em Minnesota é o
muffin de blueberry, em Massachusetts é o de milho e, no estado de Nova York, é o de maçã. Você vai adorar preparar e, é claro, comer!

MUFFIN DE MORANGO
INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de creme de
leite fresco ou iogurte natural
• 2 ovos
• 1 colher (chá) de raspas de limão
• 1/3 de xícara (chá) de óleo
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• ¾ de xícara (chá) de açúcar
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TEMPO DE PREPARO: 20 min.

• 2 xícaras (chá)

de fermento em pó

• 1 ¼ de xícara (chá)

de morango (se forem
congelados, passe-os
em farinha antes de
incorporar à massa)

RENDIMENTO: 8 unidades

MODO DE PREPARO
1. Em um refratário, misture
o creme com os ovos, as raspas
de limão e o óleo.
2. Coloque a farinha peneirada com o
fermento e o açúcar, e misture bem.
3. Incorpore os morangos e distribua
em forminhas descartáveis para muffin

ou cupcake, preenchendo
2/3 da capacidade.
4. Asse em forno médio pré-aquecido
a 180 °C por cerca de 30 minutos
ou até dourarem levemente.
5. Antes de retirar do forno, faça o teste do
palito para verificar se assou por dentro.

FOTO: DEPOSITPHOTOS

IMAGEM ILUSTRATIVA
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Adoçante
Culinária
Lowçucar
400g

Açúcar Mascavo
Lowçucar
100% Natural
500g

Adoçante
Líquido Dietético
Lowçucar Plus
com Stevia 80ml

Açúcar Light
Magro 500g

com

Stevia

Adoçante
Líquido
Dietético
Magro 100ml

Acesse e conheça toda nossa linha de produtos.
produtosmagro
www.produtosmagro.com.br

lowcucarzero
www.lowcucar.com.br

