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Se tem uma época em que somos especialis-
tas é no Natal. A cada 
 m de ano, quando 
nos reunimos aqui no Paulistão para pen-

sarmos em como tornar o Natal de cada um de 
nossos clientes ainda mais delicioso e prático, 
dezenas de ideias vêm à cabeça. Nossa intenção 
é que todos aqueles que passam por aqui possam 
sentir quanto nos preocupamos com a qualidade 
dos produtos que disponibilizamos e com a prati-
cidade dos serviços que oferecemos.

E toda essa nossa inquietação em proporcio-
nar o melhor a você 
 ca evidente nesse período 
do ano. É o momento de apresentarmos nossa 
grande diversidade de produtos natalinos, como 
frutas secas, castanhas, azeites, bebidas, panetones 
e as estrelas da ceia, como chester, tênder, baca-
lhau e carnes em geral, sendo muitos deles im-
portados com exclusividade. Nós sabemos quan-
to o 
 m de ano é corrido, por isso preparamos em 
cada uma de nossas 31 lojas o Armazém de Natal, 

um espaço único para você encontrar, com muito 
mais facilidade, rapidez e variedade, tudo o que 
vai precisar para preparar a sua ceia, com todo o 
capricho e a funcionalidade que você deseja. 

Dito tudo isso, não poderia ser diferente... 
Preparamos uma revista totalmente inspirada em 
seu Natal e 
 m de ano. Queremos que você tenha 
à mão as receitas deliciosas e práticas para prepa-
rar a sua ceia; as dicas para receber e surpreender 
seus familiares e amigos com snacks, vinhos, cer-
vejas e até drinques sem álcool, para que todos 
possam compartilhar o brinde da meia-noite. Há 
também sobremesas de dar água na boca, e algu-
mas delas até reinventadas. E, sobretudo, quere-
mos que você entre com o pé direito em 2015, 
com atitudes positivas e tudo de melhor que po-
deríamos desejar a você e a toda sua família.

Feliz Natal, Feliz 2015!

Paulistão Supermercados

Natal é a nossa paixão
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FIM DE ANO
LISTA DE DESEJOS

NOVA SENSAÇÃO
A Skol Beats Senses promete ser a brisa 

refrescante do verão. Suave e agradável, essa 
bebida é feita à base de cerveja e pode ser 

consumida com gelo, sendo a primeira e única 
a proporcionar essa experiência totalmente 
versátil. Para completar, o design  em “S” da 

garrafa e seu tom azul deixam tudo ainda 
mais cheio de personalidade.

DIVINA EMBALAGEM 
A charmosa caixa Ferrero Rocher Collection é ideal para 
presentear os amigos nas festas de fi m de ano ou até 
mesmo dar um toque especial à sua ceia. O sortimento 
de especialidades da Ferrero conta com três bombons 
irresistíveis: Ferrero Rondnoir, que combina o melhor 
cacau com a crocância da amêndoa; o clássico Ferrero 
Rocher, recheado com uma avelã inteira e coberto 
por delicioso chocolate; e Confetteria Ra� aello, uma 
combinação incrível de avelã com fl ocos de coco. 

Nestlé Pureza Vital.
Água pura e refrescante,

com a qualidade que você já conhece
e a garantia da marca Nestlé.

Nestlé Pureza Vital.
Água pura e refrescante,

com a qualidade que você já conhece
e a garantia da marca Nestlé.

Embalagem prática e segura

          Exclusiva marcação de copos servidos

                    A garrafa 510ml mais leve do mercado

      Rótulos divertidos e exclusivos

              Tampa prática

                    Garrafa diferenciada

Beba melhor. Viva melhor.
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PRODUTOS DO MAR COM
MUITO MAIS QUALIDADE

A Costa Sul é uma das maiores empresas 
de pescados congelados do país e, em 2014, 
completa 25 anos de atuação no mercado, 
levando qualidade aos lares brasileiros. 

São 25 anos trilhando uma trajetória de sucesso, 
com muito trabalho, comprometimento  

e dedicação de todos, 25 anos investindo, 
constantemente, em qualidade, tecnologia 
e recursos humanos, para levar os melhores 
peixes, crustáceos e moluscos à mesa  
dos consumidores. 

Experimente!

www.costasul.com.br
Tel.: 55 47 2103 3000 / Fax: 55 47 2103 3003
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SAÚDE!
Para deixar seu brinde 
muito mais charmoso 
nas festas de fi m de ano, 
a dica é ter em casa a 
linha de taças e copos da 
Nadir Figueiredo! Por sua 
qualidade e criatividade, 
essas taças e copos vão 
ser o par perfeito das 
delícias natalinas servidas 
na ceia. Além disso, seu 
design feito sob medida 
para cada bebida faz 
com que a experiência à 
mesa seja memorável. 

CAFÉ COM DESIGN
Essa linda Cafeteira Qool Automática reúne praticidade 
e elegância em um design superdescolado. Ela  extrai, 
simultaneamente, dois cafés distintos nos tamanhos 
curto (35 ml) ou longo (50 ml) com o simples toque de um 
botão. Além disso, graças à sua bandeja ajustável, é possível 
acomodar xícaras de café ou de chá, tudo para deixar sua 
vida mais fácil e com um aroma irresistível! Encantou-se? 
Ao comprar 170 cápsulas de café e/ou chá (R$ 246,50) 
no Paulistão, você leva essa maravilha para sua casa!

Nestlé Pureza Vital.
Água pura e refrescante,

com a qualidade que você já conhece
e a garantia da marca Nestlé.
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ENQUANTO a meia-noite não chega, vale a pena preparar uma 
mesa de petiscos para receber e dar boas-vindas aos convidados. As 
frutas secas e castanhas, clássicos aperitivos natalinos, são uma boa 
pedida para enganar a fome antes de saborear todas as delícias da 
ceia de Natal. Além disso, são extremamente práticas, já que não é 
preciso fazer nenhuma preparação.

Que tal surpreender as pessoas organizando os petiscos em di-
vertidos formatos natalinos? Pode ser uma árvore de Natal feita de 
nozes, uma guirlanda com diversas frutas secas ou uma bota de Pa-
pai Noel. O ideal é deixar a criatividade solta e entrar de cabeça no 
clima da comemoração. 

Se preferir algo mais simples, também é possível misturar 
amêndoas, castanhas-de-caju, nozes, uvas-passa, damascos e figos 

secos em pequenos potinhos e espalhá-los pela mesa para que todos 
os convidados consigam se servir. Os sabores salgados e adocicados 
se misturam, deixando-os muito mais apetitosos. Para não errar na 
quantidade, deve-se calcular pelo menos 100 gramas por pessoa na 
hora de fazer as compras para a ceia.

Origem da tradição
De acordo com a jornalista Roberta Malta Saldanha, autora do li-
vro Histórias, Lendas e Curiosidades da Gastronomia, a utilização das 
frutas secas na ceia de Natal veio de um costume da Roma antiga. 
Para os romanos, ameixas, passas e tâmaras tinham um significado 
especial e representavam prosperidade e fartura, por isso eles pre-
senteavam os amigos e parentes durante as celebrações pagãs.

Simples e muito saborosas, as tradicionais frutas secas e castanhas são uma ótima  
opção para beliscar antes da ceia de Natal.

Snacks Natalinos
POR GABRIELLA DE LUCCA

FIM DE ANO
PARA BELISCAR

06 | Paulistão
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AMÊNDOA

Existem dois tipos: amarga e doce. 
Mais popular, a amêndoa doce tem duas 
variedades bem conhecidas: a Jordan – que 
é longa e fi na – e a Valencia – larga e chata. 
Pequenas quantidades da amêndoa amarga são 
utilizadas para aromatização, servindo de base 
de essências e de licores, como o Amaretto.

CASTANHA-DE-CAJU

A castanha-de-caju é o fruto duro e 
oleaginoso do cajueiro. O Brasil é um importante 
produtor e exportador, destacando-se os 
estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 
O hábito de consumi-la torrada vem dos 
indígenas que habitam o país. Para servir como 
petisco, o ideal é comprá-la já salgada.

Bê-a-bá das frutas secas e castanhas
Na hora de beliscar, saiba que, por trás de cada uma delas, 

tem uma série de curiosidades. 

NOZ SEM CASCA E COM CASCA

Fruto da nogueira, possui casca dura. Redonda e 
enrugada, é originária da Índia e tem propriedades 
antioxidantes. As nozes já descascadas devem 
ser guardadas em um recipiente hermeticamente 
fechado, de preferência na geladeira. Se for 
comprá-las com casca, escolha as que não 
estejam rachadas nem manchadas.

UVA-PASSA 
Entre as frutas secas, ela é a mais comum, 
obtida com a secagem de uvas. Normalmente, 
as uvas de mesa são as mais usadas em sua 
produção. Elas têm polpa macia, rico sabor 
e alto teor de açúcar. Algumas vezes, as uvas 
próprias para vinho podem ser utilizadas. 
Os caroços são removidos mecanicamente.

DAMASCO

Originário da China e do Oriente Médio, já era 
conhecido há 2 mil anos a.C. e chegou ao Brasil no 
século 19. É uma fruta arredondada, semelhante 
ao pêssego. Possui sabor doce com um leve 
amargor. No damasco seco, o tom laranja mais 
escuro é encontrado nas frutas totalmente 
desidratadas. Elas são duras e não tão saborosas 
como as que têm aparência mais “fofa”.

PISTACHE

Essa saborosa castanha é considerada 
uma joia da culinária árabe. O Irã, atualmente, 
é o principal exportador, mas Turquia e Síria 
também colhem pistaches deliciosos. 
São consumidos frequentemente inteiros, 
torrados e salgados, e possui alto teor de fi bras
 que auxilia na redução do colesterol. 

DICA
PAULISTÃO

Paulistão | 07

SURPREENDA 
SEUS CONVIDADOS 
LOGO NA ENTRADA
Com grande variedade de 
frutas secas e castanhas, os 
produtos da marca Lina com 
certeza vão conferir mais sabor 
à sua ceia de Natal. Aproveite 
ao máximo esses deliciosos 
momentos em família!

AMÊNDOAS
Vindas das melhores 
amendoeiras chilenas, 
são vendidas em embalagens 
de 150 g nas versões torrada 
e salgada e sem casca.

CASTANHA-DE-CAJU
Cuidadosamente torradas e 
salgadas, as castanhas-de-caju 
nacionais estão disponíveis em 
pacotes de 200 g cada um. 

NOZES
Já sem casca, as deliciosas 
nozes Lina são importadas 
do Chile. Elas podem ser 
encontradas em embalagens 
de 130 g.

UVA-PASSA 
Os produtores turcos são os 
responsáveis por enviar 9.600 
kg de uvas-passa todo ano. Aqui 
no Paulistão, você as encontra 
em pacotes de 130 g.

DAMASCO
Importados da Turquia, os 
damascos vêm em embalagens 
de 250 g e são ideais para 
preparar diversas receitas 
natalinas. 

PISTACHE
Frescos e crocantes, esses 
pistaches são importados 
dos Estados Unidos e são ótima 
opção para servir numa reunião 
de amigos e familiares.
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NOVA
SKOL BEATS
SENSES.
AZUL POR FORA.
INEXPLICÁVEL
POR DENTRO.
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FIM DE ANO
CASTANHA VERSÁTIL

Rica em proteínas, a castanha portuguesa tem presença garantida na mesa 
natalina, e, com ela, é possível preparar uma deliciosa sopa para receber a família 

e os amigos com todo o capricho que a ceia de Natal pede.

Alma
Portuguesa

om sabor de festa de fim de ano, a castanha portu-
guesa é um ingrediente que cai bem em uma série de 
preparações culinárias, seja em doces, farofas, purês, 
seja em molhos para acompanhar carnes vermelhas, 
peixes e aves. Originária principalmente de árvo-
res centenárias da Europa, e muito 
abundante no centro de Portugal – 

por isso, o seu fruto leva o nome popular de casta-
nha portuguesa –, ela é rica em amido e açúcares 
e possui vitaminas C e E, entre outras, que dão ao 
ingrediente propriedades antioxidantes, que previ-
nem o envelhecimento celular e também ajudam 
a defender o organismo das infecções. Quando 
comparada a outras sementes, como amêndoas, 
castanha-do-pará e avelã, ela tem baixo teor de 
gordura e alta quantidade de fibras. Por muitos sé-
culos, ela foi parte importante da dieta alimentar 
das classes populares e camponesas do continente 
europeu e base da alimentação dos soldados portu-
gueses que resistiram por vários anos à invasão ro-
mana, em uma região serrana da antiga Lusitânia, 
comendo a farinha da castanha desidratada. Outra 
forma de consumi-la na época era na sopa, que tinha um sabor 
particularmente adocicado e era temperada com ervas aromáticas.

Pertencente à mesma família dos carvalhos, as fagáceas, o cas-
tanheiro, que chega a viver em média 150 anos, é originário do 
Hemisfério Norte, e seu fruto é formado por um ouriço coberto 
de espinhos que protege de uma a quatro sementes, que se torna-

rão, por fim, a castanha que conhecemos. A planta, embora prefira 
clima frio, se adapta bem em qualquer região, desde que esteja a 
uma altitude entre 700 e 1.000 metros, com temperaturas amenas, 
entre 25 e 30 graus na época da maturação, chuvas periódicas e 
ainda conte com solos profundos e bem drenados. Os frutos da 

castanha costumam ficar maduros em diferen-
tes momentos, mesmo sendo pertencentes a uma 
mesma planta. Aqui no Brasil, existe o cultivo da 
Castenea sp., nome científico dessa iguaria. Algu-
mas das principais plantações em terras nacionais 
estão localizadas nas regiões de Campinas, Cam-
pos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Ben-
to do Sapucaí e de outras cidades do Vale do Paraí-
ba e do sul de Minas Gerais. Em Portugal, de onde 
as castanhas são trazidas com exclusividade pelo 
Paulistão Supermercados, mais especificamente 
da região de Bragança, assim que as colheitas co-
meçam é possível encontrar, em algumas esquinas, 
castanhas assadas em braseiros, sobre recipiente de 
barro ou zinco furado, que podem ser levadas, ainda 
quentes, em pequenos saquinhos. A fumaça espa-
lha por todos os locais o cheiro delicioso que marca 

a época e, quando as carrocinhas de castanha surgem pelas ruas, é 
sinal de que o fim de ano está mesmo chegando!

Por aqui, as castanhas portuguesas marcam presença na mesa 
de vários brasileiros no Natal. Elas fazem parte da tradição natali-
na e são uma delícia! Use sua criatividade ou aposte nesta receita, 
para fazer sucesso com seus convidados. 

POR WALQUIRIA BOTARO   

Origem  
Lusitana

12 toneladas
É a quantidade, em 

média, de castanhas 
portuguesas

importadas da região 
de Bragança,  

em Portugal, pelo 
Paulistão,  

todos os anos
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FIM DE ANO
CASTANHA VERSÁTIL

Rica em proteínas, a castanha portuguesa tem presença garantida na mesa 
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PARA ABRIR O APETITE!
Antes de a ceia de Natal ser servida, surpreenda  
a todos, familiares e amigos, com essa deliciosa  
preparação que vai agradar a todos os gostos.

SOPA DE CASTANHA COM BACON

INGREDIENTES
• 50 g de alho-poró picado bem fininho
• 10 g de manteiga
• 500 g de castanha portuguesa sem casca
• 500 ml de caldo de frango
• 500 ml de leite
• 120 ml de creme de leite fresco
• 100 g de bacon picadinho frito
• Cebolinha fresca
• 1 colher de sopa rasa de sal
• Croûtons

COMO FAZER
1. Ponha as castanhas em uma panela de pressão, 
cubra-as com água, acrescente a colher de sopa rasa 
de sal, tampe e leve ao fogo alto. Quando pegar pressão, 
abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 30 minutos. Retire 
e escorra. Deixe esfriar um pouco, mas descasque-as 
enquanto ainda estiverem quentes. Reserve.
2. Em uma panela, derreta a manteiga e refogue  
o alho-poró por 3 minutos. Acrescente o caldo de frango, 
a castanha descascada e o leite, e ferva por 10 minutos 
em fogo baixo. 
3. Espere esfriar um pouco e bata a mistura no liquidifi-
cador por 5 minutos para ter uma sopa bem cremosa. 
4. Coe em uma peneira e volte o caldo para a panela. 
5. Em seguida, adicione o creme de leite,  
tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe
em fogo baixo por 5 minutos. 
6. Para finalizar, salpique sobre a sopa a cebolinha  
fresca, o bacon frito e alguns croûtons. Sirva a seguir.

Modo de preparo tradicional da castanha portuguesa
Se a ideia for prepará-la separadamente, não como base de uma receita, é fácil. Pegue ½ kg de castanhas,  

corte um pedaço pequeno da pontinha de cada uma delas, para que o sal possa ser absorvido,  
coloque-as em uma panela de pressão, cubra-as com água e acrescente ½ colher de sobremesa de sal.  

Quando pegar pressão, deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, descasque-as e sirva-se!

DICA
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FIM DE ANO
CEIA DE NATAL

A data é celebrada em todo o mundo, e a ceia é um  
espetáculo à parte quando o assunto é o que servir aos convidados.

O Natal
está servido!

uando chega o Natal, é como 
se o planeta parasse e pra-
ticamente o mundo inteiro 
vivesse em uma única sinto-
nia. Entre árvores de Natal, 
guirlandas, presépios e mui-

tas luzes, surgem os pratos mais saboro-
sos que vão ser postos à mesa, à espera da 
meia-noite. Em certa literatura consta que 
a ceia natalina originou-se no antigo há-
bito europeu de deixar as portas das casas 
abertas no Natal para receber peregrinos e 
viajantes para confraternizarem essa data 
cristã. Em outra escrita se diz que antiga-
mente a comunhão na Santa Missa exigia 
jejum prolongado. Então, como a Missa do 
Galo sempre foi celebrada à meia-noite do 
dia 24 de dezembro, as famílias preparavam 
um lanche para a pós-cerimônia. Aos pou-
cos, foram sendo incorporados pratos mais 
elaborados, alguns até mesmo se tornaram 
símbolos da data festiva, e a ceia natalina fi-

cou mais sofisticada. Ela se dá de diversas 
maneiras no mundo, e cada país tem seus 
costumes e suas tradições, e, no geral, ela é 
bastante rica de alimentos e bebidas.

Com o passar do tempo, cada região 
foi introduzindo um prato típico, a exem-
plo do peru, que é um costume america-
no. Já o panetone veio da Itália , as frutas 
secas, referência do inverno europeu, tor-
naram-se mais populares em países tropi-
cais como o Brasil, ao serem trazidas pelos 
imigrantes. Na Alemanha se consomem 
carne de porco, chouriço, javali, entre ou-
tras carnes acompanhadas de batatas, re-
polho, salsão e sopas de vegetais. Na Ar-
gentina é comum servir a ceia em pátios 
ou jardins e, por lá, não faltam pernil, peru, 
empanadas e, na sobremesa, o famoso al-
fajor. Já em Portugal o bacalhau não fica 
de fora, e outro país que traz à mesa pes-
cados é a França, com uma ceia repleta de 
lagostas e ostras, regadas a espumantes e 

vinhos. Os russos abrem mão de carnes e 
optam por grãos, frutas e mel, e a ceia dos 
australianos tem um cardápio bem varia-
do e tradicional, como peru, presunto, pu-
dim de ameixa e merengue com nozes. E, 
no Brasil, o banquete natalino é bem de-
mocrático, principalmente porque os bra-
sileiros, de norte a sul, foram adaptando 
os pratos típicos de suas regiões e incor-
porando outras receitas vindas de culturas 
diferentes por meio dos imigrantes, como 
a rabanada e o bolinho de bacalhau.

Uma ceia tradicional precisa de deli-
ciosos assados, como um bom e suculento 
chester, uma deliciosa maminha, um levís-
simo bacalhau, ou, se preferir, um divino 
tênder! Prepare-se para surpreender seus 
convidados com o jeito Paulistão de mon-
tar uma ceia. Acompanhe as sugestões a 
seguir e receba seus amigos e familiares 
com todo o capricho e sabor que a data 
merece. Bom apetite!

POR BRUNA GONÇALVES E WALQUIRIA BOTARO   
FOTOS IARA VENANZI | PRODUÇÃO JULIANA PIKEL E LUCILLA PAES DE BARROS
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FOTOS IARA VENANZI | PRODUÇÃO JULIANA PIKEL E LUCILLA PAES DE BARROS
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CHESTER COM LEGUMES
INGREDIENTES
•  1 ave chester  

(aproximadamente de 3,5 kg)
•  2 colheres (sopa) de margarina
•  1/2 xícara (chá) de vinho branco
•  1/2 xícara (chá) de suco de laranja
•  1 colher (café) de louro em pó
•  1 colher (sopa) de orégano 
•  200 g de bacon em cubos
•  400 g de vagem
•  400 g de cenoura
•  400 g de brócolis
•  400 g de couve-flor
•  2 colheres (sopa) de azeite de oliva
•  2 colheres (sopa) de molho de soja
•  2 colheres (sopa) de sal
•  6 dentes de alho picados
•  Cebolinha verde para decorar

MODO DE PREPARO
Chester
1.  Descongele a ave chester 

conforme as instruções da 
embalagem e retire os miúdos.

2.  Coloque a ave em uma assadeira, 
besunte-a com a margarina e 
regue-a com a mistura de vinho, 
suco de laranja, louro e orégano.

3.  Cubra a ave com papel-alumínio 
e leve-a ao forno médio 
(200 °C) preaquecido por 
aproximadamente duas horas, 
regando-a de vez em quando.

4.  Retire o papel-alumínio e deixe 
dourar por cerca de 30 minutos.

Legumes
1.  Cozinhe os legumes al dente. 

Reserve a couve-flor e o brócolis, 
corte a vagem e a cenoura em  
tiras de 6 cm, mais ou menos.

2.  Faça amarradinhos com esses 
legumes, utilizando para isso 
uma cebolinha verde ligeiramente 
aquecida em água. 

3.  Em uma frigideira grande,  
aqueça o azeite. Junte o bacon,  
o alho e frite-os.

4.  Retire do fogo, acrescentando  
os brócolis, a couve-flor e o sal,  
e misture bem.

5.  Junte os amarradinhos de 
vagem e cenoura, regue com 
o molho de soja e sirva a seguir 
acompanhando o chester.

ESCOLHAS 
CERTAS!
VINHO SANTA  
ANA SELECCION 
BRANCO 700 ML 
Esse vinho branco 
importado da 
Argentina é de 
mesa seco e, como 
ingrediente culinário,  
dá um toque todo 
especial ao prato.  

MOLHO DE SOJA  
SAKURA 
TRADICIONAL
Obtido da fermentação  
100% natural da  
soja e do milho,  
esse molho é  
utilizado para substituir 
o sal e acrescentar 
aroma aos alimentos. * R
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MENU CONFIANÇA
Apreciado por muitas pessoas, o chester marca presen-
ça na ceia natalina e já virou tradição em muitos lares. 
Para quem ainda nunca experimentou, essa ave é uma 
criação exclusiva da marca Perdigão e possui uma carne 
nobre e bastante suculenta. Para acompanhá-la, a dica 
é da nutricionista Paula Cavalini (www.paulacavali-
ni.com.br), que incrementa a ocasião com pratos leves, 
crocantes e que dão equilíbrio à refeição por comple-
to. Para a salada, a sugestão é preparar uma do tipo 
caprese, que leva tomates frescos, mussarela de búfala 
e folhinhas de manjericão, prática e fácil. Ela combi-
na perfeitamente com uma farofa de frutas, pelo fato 
de o tomate ser levemente adocicado, e, se consumida 
pouco antes da ceia, vai proporcionar maior sensação 
de saciedade. Já a farofa de frutas aliada ao chester ofe-
rece um excelente aporte vitamínico. O destaque dos 
acompanhamentos fica por conta do arroz branco com 
quinoa, que dá um sabor mais neutro à refeição como 
um todo, e o grão confere um lindo aspecto ao prato 
e eleva o nível de proteína. Para fechar com chave de 
ouro, uma musse de cereja, que é leve e fresca.

DICA
PAULISTÃO
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FIM DE ANO
CEIA DE NATAL

INGREDIENTES
•   1/2 xícara (chá) 

de margarina sem sal
•   2 sachês de tempero 

Sazón Vermelho
•  1 colher (sopa) de sal
•   1 peça média de 

maminha (1,2 kg)
•  350 g de minicebolas

ESCOLHAS 
CERTAS!

MARGARINA 
DORIANA 
LIGHT CREMOSA 
SEM SAL
Por ser sem sal, 
essa margarina 
é ideal para ser 
usada na culinária 
para  não 
infl uenciar no 
sabor do prato, 
seja ele doce 
ou salgado. 

TEMPERO 
SAZÓN 
VERMELHO
Feito com 
ingredientes 
selecionados, esse 
tempero  ajuda 
a preparar receitas 
de maneira fácil 
e rápida, realçando 
todo o sabor 
do prato.

FUJA DA MESMICE
Para fugir um pouco dos tradicionais pratos natalinos, 
entra em cena a maminha! Esse corte bovino é macio e 
saboroso, e muito usado nos churrascos, e, na ceia nata-
lina, é estrela no cardápio para ser o centro das atenções 
e surpreender seus convidados. Mas, com essa carne, o 
que vai bem? A nutricionista Paula sugere como entrada 
uma salada agridoce, com frutas da época, que dão uma 
sensação bem verão, porque fi ca bem fresca, além de for-
necer uma boa quantidade de vitaminas e minerais para 
equilibrar a refeição. Outra guarnição que entra é a faro-
fa de Natal, que é perfeita para acompanhar carnes as-
sadas. A receita leva uva-passa, abacaxi picado, salsinha 
e outros ingredientes que deixam a preparação úmida e 
deliciosa. Como acompanhamento-estrela, a dica é ser-
vir um delicioso canelone de peito de peru e ricota com 
molho ao sugo, para não confl itar com a carne vermelha, 
no caso a maminha, conferindo equilíbrio ao jantar. Para 
coroar a ceia, um frozen de abacaxi com manga, uma so-
bremesa leve e gelada, ideal para essa época do ano, que 
traz em sua receita frutas que são fáceis de encontrar e, 
combinada com a massa e a carne, resulta numa mesa 
colorida e cheia de sabor.

MODO DE PREPARO:
1.  Em um recipiente pequeno, 

ponha a margarina, o tempero 
Sazón e o sal, e misture até que 
fi que homogêneo. Besunte 
a carne por toda a superfície, 
transfi ra-a para uma assadeira e 
deixe descansar por uma hora.

2.  Leve ao forno quente (200 °C), 
coberta com papel-alumínio, 
por cerca de 30 minutos, 
regando ocasionalmente com 
o líquido formado. Retire o 
papel-alumínio, acrescente as 
minicebolas e deixe por mais 
30 minutos, virando a carne 
na metade do tempo.

3.  Fatie e sirva acompanhada 
das minicebolas assadas.

MAMINHA ASSADA COM MINICEBOLAS

DICA
PAULISTÃO
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FIM DE ANO
CEIA DE NATAL
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Sazón e o sal, e misture até que 
fi que homogêneo. Besunte 
a carne por toda a superfície, 
transfi ra-a para uma assadeira e 
deixe descansar por uma hora.

2.  Leve ao forno quente (200 °C), 
coberta com papel-alumínio, 
por cerca de 30 minutos, 
regando ocasionalmente com 
o líquido formado. Retire o 
papel-alumínio, acrescente as 
minicebolas e deixe por mais 
30 minutos, virando a carne 
na metade do tempo.

3.  Fatie e sirva acompanhada 
das minicebolas assadas.

MAMINHA ASSADA COM MINICEBOLAS

DICA
PAULISTÃO
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INGREDIENTES
•  2 kg de bacalhau
•  16 batatas médias 
•  16 dentes de alho 

fatiados
•  2,5 l de azeite
•  8 cebolas médias 

cortadas em 
meia-lua

•  2 maços de 
brócolis grandes 
(utilize somente 
16 fl ores deles)

•   400 g de azeitonas 
pretas (cerca de 
48 unidades)

•  Sal
•  Tomates 

para decorar

ESCOLHAS 
CERTAS!

AZEITONAS
 PRETAS LINA
Graúdas  e 
importadas 
do Peru, essas 
azeitonas trazem 
um sabor e 
textura especial 
às preparações e 
combinam com 
diversas receitas, 
além de fazer toda a 
diferença na 
hora de decorar 
os pratos. 

AZEITE RANIERI 
EXTRAVIRGEM 
PREMIUM 
Esse azeite 
italiano é produzido 
desde 1884 e, 
pelo fato de ser 
extravirgem, é um 
dos mais puros 
e importante 
aliado da saúde. 

O bacalhau até pode remeter à Páscoa, mas, no Natal, 
também é uma ótima opção para abrilhantar a mesa. 
Herança da colonização portuguesa, durante muitos 
anos o pescado foi a base da alimentação dos portugue-
ses por ser barato e de fácil conservação, mas, com o pas-
sar do tempo, veio a escassez e os altos valores, passando 
a ser um peixe nobre consumido em ocasiões especiais e 
datas festivas. Com a ajuda de Társia Tormena, nutricio-
nista e mestre em educação e saúde pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), buscamos acompanha-
mentos para compor sua ceia natalina de maneira prá-
tica, fácil e saudável se sua escolha for o bacalhau. Ele é 
rico em ômega 3 e vitaminas A, E e D, no entanto é im-
portante controlar o acréscimo de sal nos demais pratos, 
devido à quantidade presente no peixe. Para começar, a 
dica é uma salada mista colorida, que pode ser feita com 
beterraba, cenoura, tomate e alface americana. Como 
guarnição, um arroz selvagem ou integral acrescentado 
de uvas-passas, que  garante um toque especial natalino 
ao prato. E, para fi nalizar a memorável comemoração, 
ofereça aos convidados um bolo de nozes, que combina 
perfeitamente com a época.

MODO DE PREPARO
1.  Tempere o bacalhau com sal 

e pimenta a gosto e passe-o 
no ovo e na farinha.

2.  Após isso, frite-o no azeite.
3.  Em seguida, ponha o bacalhau 

em uma assadeira com as 
batatas pré-cozidas e ao murro 
(dar um “murro” em cada 
batata), a cebola, o brócolis 
e regue tudo com o azeite em 
que o peixe foi frito. 

4.  Leve ao forno por 
aproximadamente 20 minutos. 

5.  Para fi nalizar, frite o alho 
laminado em azeite e ponha 
sobre o bacalhau, acompanhado 
de azeitonas. 

6.  Decore com os tomates 
cortados em quatro partes, 
sem pele. 

BACALHAU A LAGAREIRO 
COM BATATAS AO MURRO 

TRADIÇÃO PORTUGUESA

DICA
PAULISTÃO
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INGREDIENTES
•  1 tênder semi-

desossado (6 kg)
•  1 colher de chá de 

molho de pimenta
•  2 colheres de sopa 

de cravo-da-índia
•  1 1/2 xícara de 

chá de espumante
•  4 colheres de sopa 

de margarina
•  3 mangas haden 

maduras, 
descascadas 
e cortadas em 
fatias regulares

•   1/2 xícara de chá 
de açúcar  mascavo

BOLINHA NATALINA
Um dos símbolos do Natal, o tênder tem sabor que se 
assemelha ao do presunto, mas o embutido feito com 
carne de porco tem formato arredondado, é tempera-
do, cozido e defumado. É fácil e prático de preparar, 
e, para não deixá-lo seco, os molhos e temperos são 
essenciais para dar maciez e suculência. Para ajudar 
a complementar o cardápio da sua ceia com tênder, 
Társia propõe oferecer aos convidados, como entra-
da, uma salada verde com frutas, como carambola, 
maçã ou maçã-verde, que proporcionam crocância 
ao menu. A dica é consumi-la antes do prato princi-
pal, pois é de baixa caloria, além de fornecer vitami-
nas, minerais e fibras, que são fundamentais para o 
controle da saciedade. Sirva também uma farofi nha 
com castanhas, que pode ser feita com farinha de 
mandioca ou milho, e evite adicionar frituras, como 
o bacon. De guarnição, uma massa colorida, que pode 
ser penne ou talharim. Para o molho, dê preferência 
ao sugo ou branco para combinar com a manga que 
acompanha o tênder. Para fi nalizar a celebração com 
chave de ouro, sirva um frozen de iogurte com frutas 
vermelhas, que é leve, refrescante e saudável.

FIM DE ANO
CEIA DE NATAL

MODO DE PREPARO
1.  Preaqueça o forno em 200 °C.
2.  Numa assadeira, acomode o 

tênder e faça riscos em forma 
de losangos em sua superfície. 
Espete um cravo-da-índia em 
cada cruzamento e pincele-o com 
uma pasta feita com a margarina, 
o açúcar mascavo e o molho de 
pimenta. Regue com o espumante 
e cubra com papel-alumínio.

3.  Asse o tênder por duas horas, 
retire o papel-alumínio, regue 
com metade das mangas, que 
devem ser batidas no liquidifi cador, 
espalhe as fatias restantes 
ao redor e volte ao forno por 
mais 40 minutos.

4.  Transfi ra-o para a travessa em 
que for servir, acomode as mangas 
assadas ao lado e regue com o 
molho que se formou na assadeira.

TÊNDER COM MANGA 

ESCOLHAS 
CERTAS!

QUALY CREMOSA 
Além de rechear os 
pães, a margarina 
é muito versátil na 
cozinha e dá um 
toque especial a 
diversas receitas, 
como a cor dourada 
em assados e 
grelhados. 

MOLHO DE 
PIMENTA 
VERMELHA 
KNORR CICA
O tempero 
é muito usado 
na culinária 
brasileira e ideal 
para estimular o 
paladar e salientar 
o sabor de vários 
pratos.

DICA
PAULISTÃO
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ao menu. A dica é consumi-la antes do prato princi-
pal, pois é de baixa caloria, além de fornecer vitami-
nas, minerais e fibras, que são fundamentais para o 
controle da saciedade. Sirva também uma farofi nha 
com castanhas, que pode ser feita com farinha de 
mandioca ou milho, e evite adicionar frituras, como 
o bacon. De guarnição, uma massa colorida, que pode 
ser penne ou talharim. Para o molho, dê preferência 
ao sugo ou branco para combinar com a manga que 
acompanha o tênder. Para fi nalizar a celebração com 
chave de ouro, sirva um frozen de iogurte com frutas 
vermelhas, que é leve, refrescante e saudável.

FIM DE ANO
CEIA DE NATAL

MODO DE PREPARO
1.  Preaqueça o forno em 200 °C.
2.  Numa assadeira, acomode o 

tênder e faça riscos em forma 
de losangos em sua superfície. 
Espete um cravo-da-índia em 
cada cruzamento e pincele-o com 
uma pasta feita com a margarina, 
o açúcar mascavo e o molho de 
pimenta. Regue com o espumante 
e cubra com papel-alumínio.

3.  Asse o tênder por duas horas, 
retire o papel-alumínio, regue 
com metade das mangas, que 
devem ser batidas no liquidifi cador, 
espalhe as fatias restantes 
ao redor e volte ao forno por 
mais 40 minutos.

4.  Transfi ra-o para a travessa em 
que for servir, acomode as mangas 
assadas ao lado e regue com o 
molho que se formou na assadeira.

TÊNDER COM MANGA 

ESCOLHAS 
CERTAS!

QUALY CREMOSA 
Além de rechear os 
pães, a margarina 
é muito versátil na 
cozinha e dá um 
toque especial a 
diversas receitas, 
como a cor dourada 
em assados e 
grelhados. 

MOLHO DE 
PIMENTA 
VERMELHA 
KNORR CICA
O tempero 
é muito usado 
na culinária 
brasileira e ideal 
para estimular o 
paladar e salientar 
o sabor de vários 
pratos.
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AH, O NATAL... Tempo de fraternidade 
e fartura, seja de sentimentos bons, seja até 
mesmo de comida. A ceia natalina esban-
ja sabores, e, às vezes, até demais! Dividir 
as sobras entre os convidados e fazer jus 
à época de compartilhamento pode ser 
uma boa saída, porém nem sempre essa 

solução dá conta de tudo o que foi prepa-
rado, até porque o Ano-Novo está por vir 
e, com ele, uma nova leva de maravilhas 
gastronômicas. Con� ra algumas dicas que 
o Paulistão separou para que você solte a 
imaginação e saboreie as delícias natalinas 
de maneiras diferentes, sem desperdício!

Se o cardápio para a ceia do dia 25 de dezembro é inteirinho programado, 
o do dia 26 se torna uma incógnita. Confi ra dicas práticas de como 
reinventar com criatividade as sobras da ceia, sem abrir mão do sabor.  
POR LAUREEN DÁVILA

FIM DE ANO
COZINHA CRIATIVA

Dia seguinte

PANETONES 
E FRUTAS
Para compor a mesa incrível da ceia, panetones 
e frutas não podem fi car de fora, e parte deles 
também acaba sobrando. Sendo assim:

☛ Utilize as frutas para fazer cubos de gelo, que 
podem ser feitos com a polpa da fruta ou com 
pedaços inteiros congelados, para dar um visual 
diferente e incrementar outras bebidas. 

☛ Caso a sobra seja de frutas diversas, corte-as 
em cubos e sirva-as em um palito, intercalando-as.

☛ Se o que sobrou foi o panetone, você pode 
transformá-lo em croûtons, cortando-os em 
cubinhos. Leve-os ao forno por aproximadamente 
20 minutos e, ao fi nal, sirva-os com sorvete. 

☛ Se as frutas e o panetone sobraram, 
uma forma de reaproveitá-los é servi-los em 
uma combinação irresistível: abra um panetone, 
retirando a parte superior e o miolo. Acomode 
as frutas dentro dele, umedeça-as com calda 
de açúcar e, para cobrir, acrescente chantili.

BACALHAU
Se depender da quantidade 
de maneiras que ele pode 
ser reinventado, desde as 
preparações com as partes 
mais nobres até com as lascas, 
o bacalhau não vai sobrar! As 
sobras dão espaço ao clássico 
bolinho de bacalhau ou a saladas 
compostas de grão-de-bico ou 
feijão-branco. Se você quiser 
fugir do lugar-comum, aposte 
em pataniscas de bacalhau, um 
petisco em que as iscas do peixe 
são empanadas e fritas. Perfeitas 
para beliscar no dia seguinte!

CHESTER 
Essa ave é um saboroso 
carro-chefe! Contudo, após 
ser preparada, a carne tende 
a fi car menos suculenta, e 
consumi-la no dia seguinte, 
sem nenhuma adaptação, 
pode não ser a forma mais 
adequada. Nesse caso, uma 
boa saída é desfi á-lo
e acrescentar um molho que 
mais gostar, transformando-o, 
por exemplo, em caprichados 
recheios. Vale torta, 
panquecas e até bolinhos 
para servir como entrada
aos convidados.

☛ DICA: Farinha 
de trigo Dona Benta 
Produzida com a 
qualidade e tradição 
Dona Benta, 
essa farinha leva 
versatilidade à cozinha 
por ser base de diversas 
receitas deliciosas, 
doces ou salgadas.

☛ DICA: Grão-de-bico 
Lina | Cuidadosamente 
selecionado, esse produto 
leva sabor simples e 
facilidade, ao combinar 
com pratos quentes 
e frios, além de ser uma 
rica fonte de fi bras.

Fotos: Divulgação18 | Paulistão
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ARROZ
Esse é um dos alimentos 
mais versáteis da culinária, 
e a maneira mais prática de 
reinventá-lo para o almoço do 
dia seguinte é misturá-lo com as 
carnes que foram feitas na noite 
de Natal. Ele vai se transformar 
em deliciosos mexidos ou em 
saborosos arrozes de forno .

MAMINHA
Se seu prato principal da ceia foi 
maminha, uma boa maneira de 
reaproveitá-la no dia seguinte é misturá-
la ao arroz, já que, depois de assada, 
essa carne pode perder um pouco da 
maciez e suculência. Se a ideia é fazer 
algo mais prático, utilize a maminha para 
enriquecer um molho de tomate que 
pode acompanhar um rápido macarrão 
ou uma deliciosa polenta.

TÊNDER
Caso a aventura na cozinha seja a última coisa 
que você queira encarar no dia seguinte à ceia, 
procure então fazer pratos mais simples, mas que 
vão agradar toda a família! O tênder é ideal para 
rechear lanches deliciosos e “preguiçosos”, sem 
abrir mão do sabor. Para os dias mais quentes, o 
lanchinho ainda pode fi car mais interessante e 
fresco ao adicionar frutas, como o abacaxi, que vai 
muito bem com a carne. Se você preferir algo mais 
leve, opte por servir o tênder como petisco. Basta 
intercalar a carne em um palito com azeitonas, 
tomates-cereja e frutas que também sobraram da 
ceia, como abacaxi, damasco e uvas.

☛ DICA: Azeitonas Lina 
Azeitonas carnudas e 
suculentas, vindas da Argentina 
e cultivadas com a qualidade 
Lina, além de incrementar 
vários pratos, podem ser 
degustadas como aperitivo 
por seu sabor marcante.

☛ DICA: Molho de tomate Olé 
Feito com tomates selecionados, esse 
molho leva os melhores ingredientes e 
muita praticidade por já vir pronto e em 
uma embalagem fácil de ser usada.

☛
Feito com tomates selecionados, esse 
molho leva os melhores ingredientes e 
muita praticidade por já vir pronto e em 
uma embalagem fácil de ser usada.uma embalagem fácil de ser usada.

☛ DICA: 
Arroz 
Ouro Fino 
Esse arroz 
selecionado 
é produzido 

com o rigor da qualidade 
e par perfeito de muitos 
pratos apreciados pelas 
famílias brasileiras.
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FIM DE ANO
PARA O TIM-TIM

Amazonas Fruit

INGREDIENTES
• 60 ml de guaraná
• 1 colher de polpa de açaí
• 20 ml de suco de manga
• 1 colher de bar de açúcar

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque 
gelo a gosto, em seguida o açaí, 
o suco e o açúcar. Bata bem. 
Sirva em um copo alto, do tipo long 
drink, e complete com o guaraná. 
Misture bem e decore com 
um morango fatiado. 

Ice Tea

INGREDIENTES
• 80 ml de guaraná
• 40 ml de chá de maçã
• 10 ml de suco de limão
• 2 fatias de lima-da-pérsia

MODO DE PREPARO
Em um copo alto, do tipo 
long drink, coloque gelo a gosto 
e, em seguida, os ingredientes. 
Misture bem e decore com 
as fatias de lima-da-pérsia. 

É TEMPO DE CONFRATERNIZAÇÃO e uma das bebidas mais 
procuradas nessa época do ano são os espumantes. Rico em sabor, ele é 
versátil na elaboração de drinques, e suas borbulhas realçam os aromas e 
os ingredientes. Mas e quem não é adepto de bebida alcoólica, como faz? 
Assim como o espumante, o refrigerante guaraná é tão democrático quan-
to e, por isso, pode também ser usado como alternativa na coquetelaria, 
uma ótima saída para não deixar ninguém de fora no momento de erguer 
as taças. Con� ra a seguir as dicas de Derivan Ferreira, um dos bartenders 
mais famosos de São Paulo, que preparou receitas fáceis e práticas para você 
brindar o � m de ano com os amigos e familiares. Inspire-se e tim-tim!

Deliciosos, os drinques são ótimas opções para 
ninguém fi car de fora na hora do brinde.

drinques 
com  guarana  e 

espumante

POR WALQUIRIA BOTARO

Feitos para
brindar

DRINQUES COM GUARANÁ

Guaraná Cherry

INGREDIENTES
• 80 ml de guaraná 
• 2 morangos picados
• 3 amoras 
• 3 framboesas 
• 15 ml de kaly cereja

MODO DE PREPARO
Em uma taça bordeaux, 
como a usada para beber vinho, 
ponha as frutas, o kaly cereja, 
gelo a gosto e complete com 
o guaraná. Misture bem e decore 
com carambola em fatias.

 
Coquetel de frutas 
com guaraná

INGREDIENTES
• 60 ml de guaraná
• 20 ml de suco de laranja
• 20 ml de suco de uva
• 20 ml de suco de abacaxi
• 20 ml de creme de leite
• 15 ml de kaly grenadine 

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque gelo 
a gosto, os sucos, o creme de leite e 
o kaly. Bata bem e sirva em um copo 
alto, do tipo long drink. Complete 
com o guaraná, misture bem e 
decore com as frutas que preferir.
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FIM DE ANO
PARA O TIM-TIM

Amazonas Fruit

INGREDIENTES
• 60 ml de guaraná
• 1 colher de polpa de açaí
• 20 ml de suco de manga
• 1 colher de bar de açúcar

MODO DE PREPARO
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INGREDIENTES
• 80 ml de guaraná
• 40 ml de chá de maçã
• 10 ml de suco de limão
• 2 fatias de lima-da-pérsia
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as fatias de lima-da-pérsia. 

É TEMPO DE CONFRATERNIZAÇÃO e uma das bebidas mais 
procuradas nessa época do ano são os espumantes. Rico em sabor, ele é 
versátil na elaboração de drinques, e suas borbulhas realçam os aromas e 
os ingredientes. Mas e quem não é adepto de bebida alcoólica, como faz? 
Assim como o espumante, o refrigerante guaraná é tão democrático quan-
to e, por isso, pode também ser usado como alternativa na coquetelaria, 
uma ótima saída para não deixar ninguém de fora no momento de erguer 
as taças. Con� ra a seguir as dicas de Derivan Ferreira, um dos bartenders 
mais famosos de São Paulo, que preparou receitas fáceis e práticas para você 
brindar o � m de ano com os amigos e familiares. Inspire-se e tim-tim!

Deliciosos, os drinques são ótimas opções para 
ninguém fi car de fora na hora do brinde.

drinques 
com  guarana  e 

espumante

POR WALQUIRIA BOTARO

Feitos para
brindar

DRINQUES COM GUARANÁ

Guaraná Cherry

INGREDIENTES
• 80 ml de guaraná 
• 2 morangos picados
• 3 amoras 
• 3 framboesas 
• 15 ml de kaly cereja

MODO DE PREPARO
Em uma taça bordeaux, 
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com carambola em fatias.
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Kir Royale

INGREDIENTES
• 20 ml de stock cassis
• 80 ml de espumante brut

MODO DE PREPARO
Em uma taça de 
champanhe, bem gelada, 
coloque o cassis e, em 
seguida, o espumante bem 
gelado. Misture bem e 
decore com uma cereja. 

Green Elyx

INGREDIENTES
• 80 ml de espumante brut
• 30 ml de vodca
• 15 ml de kaly maçã verde

MODO DE PREPARO
Em um copo tipo bola, como 
aqueles usados para beber 
uísque, coloque um ice bowl 
(pedra de gelo em formato 
arredondado) e, em seguida, 
os ingredientes. Misture 
bem e decore com fatias 
finas de maçã verde.

Casablanca

INGREDIENTES
• 80 ml de espumante brut 
• 20 ml de brandy
•  10 ml de stock  

curaçau red
• 2 gotas de angostura 
• 1 colher de bar de açúcar

MODO DE PREPARO
Em uma taça de 
champanhe, ponha uma 
pedra de gelo e, em seguida, 
todos os ingredientes. 
Misture bem, decore  
com uma casca de laranja  
e uma cereja.

Cote D’Azur

INGREDIENTES
• 80 ml de espumante brut
• 30 ml de gim 
• 10 ml de suco de limão
•  15 ml de stock  

curaçau blue
• 1 colher de bar de açúcar

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira, 
ponha gelo a gosto, o 
gim, o açúcar, o suco e 
o licor. Bata bem. Sirva 
em um copo alto, do tipo 
long drink, dispensando 
o gelo da coqueteleira 
e acrescentando novos 
cubos. Complete com o 
espumante e misture bem. 
Decore com uma fatia de 
laranja e uma cereja.

DRINQUES COM ESPUMANTE
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Com tudo isso na ponta da língua, você 
chega ao supermercado e depara com pra-
teleiras e prateleiras repletas de garrafas. 
Aqueles rótulos estranhos e em outras lín-
guas olham para você, você olha pra eles… 
Não corra desesperado para a velha e boa 
cervejinha! Para nos ajudar nessa tarefa, o 
sommelier José Paulino Neto, formado pela 
Sommelier School e gerente do bar Bela 
Santos, de São Paulo, selecionou 15 rótulos 
de tintos de países especialistas no assunto: 
França, Itália e Portugal, que podem ser en-
contrados no Paulistão.

Selecionamos 15 rótulos para você degustar  
em qualquer ocasião e aprender  um pouco  
mais sobre os vinhos tradicionais  
de França, Itália e Portugal.

VINHO!
Beba

POR ANA FERRAREZE,  
COM A COLABORAÇÃO DE JOSÉ PAULINO NETO 

TODA OCASIÃO GANHA UM TOQUE ESPECIAL 
quando acompanhada de um bom vinho. Pode ser um almoço, um 
jantar, uma conversa entre amigos, um piquenique, um encontro ro-
mântico ou aqueles dias em que basta uma bela taça nas mãos e nada 
mais. O que parece complicado é saber em quais rótulos apostar suas 
fichas. O mundo dos enólogos (conhecedores de vinhos) é vasto e as-
susta de primeira, mas os curiosos se dão bem! A melhor maneira de 
aprender sobre vinhos? Bebendo. Mas também sentindo, experimen-
tando as diversas sensações que a bebida dos deuses provoca na boca.
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Grand Vin de 
Bordeaux 2010
TIPO: tinto seco
UVAS: cabernet sauvignon, 
merlot e cabernet franc
REGIÃO: Bordeaux
TEOR ALCOÓLICO: 12,5%
Tem aroma frutado, 
boa acidez e taninos 
(a substância que traz 
aquela sensação de língua 
raspando) marcantes. 
Em razão desse tanino 
persistente, pede o 
acompanhamento de pratos 
mais fortes, como carnes 
vermelhas. O trio de castas 
cabernet sauvignon, merlot 
e cabernet franc é o corte 
clássico dos vinhos mais 
famosos do mundo.

FRANÇA
A França pode ser pequena 
geografi camente, principalmente 
se comparada com o Brasil, 
mas sua área possui variados 
climas e características que 
tornam o país um dos maiores - 
se não o maior -,  produtores 
de vinhos do mundo. 
As seis regiões mais famosas 
são Bordeaux, Champagne, 
Alsace, Bourgogne, Côtes 
Du Rhône e Vale do Loire. 
Vamos aos vinhos franceses 
selecionados pelo sommelier 
Paulino. Santé!

Beaujolais-
Villages 2010
TIPO: tinto seco
UVA: gamay
REGIÃO: Beaujolais-
Village (França)
TEOR ALCOÓLICO: 12,5%
O Beaujolais é um dos 
vinhos mais elegantes do 
mundo, produzido na única 
sub-região da Borgonha que 
pode cultivar outra casta 
que não seja a pinot noir. 
Em toda terceira quinta-
feira de novembro, o país 
inteiro festeja nos bares e 
restaurantes as primeiras 
garrafas de Beaujolais do 
ano. É um seco mais leve, 
ideal para os iniciantes, 
para acompanhar uma boa 
conversa ou degustar antes 
do jantar. Esse vinho não 
requer acompanhamentos, 
mas, entre um papo e outro, 
se quiser, pode combinar 
com petiscos, como 
bruschettas ou embutidos 
em geral.

Existem mais de 3 mil variedades de 
uvas viníferas (uvas apropriadas para a pro-
dução de vinhos) no mundo. Dessas, cerca 
de 150 são mais cultivadas e comercializadas. 
As francesas são as mais famosas do planeta, 
com exemplares como cabernet sauvignon e 
merlot, enquanto as italianas e portuguesas 
são conhecidas como autóctones, pratica-
mente cultivadas apenas em seu país de ori-
gem. Você também vai conhecê-las daqui 
a pouco, como a sangiovese e a tinta roriz.

Para os europeus, o vinho não é ape-
nas uma bebida. Ele faz parte da história, 
da tradição e da cultura. É assunto sério. A 
legislação referente à produção dos países 
e regiões mais tradicionais é muito rígida e 
seguida à risca pelos produtores. Para cada 
um deles se cultiva um tipo de uva, o mais 
propício ao local – o chamado terroir, pelos 
franceses –, que é classifi cado, basicamente, 
de acordo com o clima, o solo, a quantidade 
de sol e de chuva e a topografi a do terreno.

Primeiramente, os tintos têm aquela 
cor escura por causa da técnica de fermen-
tação usada em seu preparo: no caso deles, o 
mosto (o suco de uva que inicia o processo) 
é fermentado em contato com as cascas das 
uvas. Além deles, temos os vinhos brancos, 
os rosés e os espumantes, temas para uma 
próxima vez.

Ao pegar uma garrafa nas mãos, fique 
atento ao rótulo: boas marcas investem em 
detalhes. A etiqueta traz informações como 
a região de origem, o nome do fabrican-
te, o ano de produção, a variedade da uva, o 
nome do produtor e o teor alcoólico. De-
pois disso, é a vez de sentir o vinho na taça. 
Ao virá-la contra a luz, observe as bordas do 
tinto: quanto mais intensa é sua cor, mais 
jovem é a bebida. Balance a taça um pou-
quinho e sinta os aromas. Feche os olhos 
e enxergue com o nariz. Qual cheiro você 
sente? Frutado, amadeirado, floral? Repa-
re também em como o vinho desce pelo 
cristal (ou vidro, seja lá qual for o material). 
Aquelas gotinhas que escorrem por ele são 
chamadas de lágrimas. “Elas indicam o teor 
alcoólico”, explica Paulino. “Quanto mais de-
vagar descerem, mais álcool o produto terá.”

Côtes Du 
Rhône 2010
TIPO: tinto seco
UVAS: shiraz e grenache
REGIÃO: Côtes Du Rhône
TEOR ALCOÓLICO: 13,5%
É um vinho leve, com alto 
nível de açúcar residual, 
que o torna levemente 
adocicado. Seu aroma é bem 
frutado, o que disfarça o nível 
alcoólico e a acidez. É ideal 
para começar uma viagem 
enogastronômica pela região 
de Côtes Du Rhône, que 
geralmente oferece vinhos 
mais encorpados 
e complexos. Harmoniza 
muito bem com carnes, 
massas e pizzas. 
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Castellani 
Chianti 2012

 
TIPO: tinto seco
UVAS: sangiovese
REGIÃO: DOC Chianti
TEOR ALCOÓLICO: 12,5%
Com aroma doce, que 
lembra geleia e é levemente 
mentolado, é um vinho mais 
adstringente, com baixa 
acidez, que vai muito bem 
com presunto cru, carne 
de porco e carnes leves. 
Uma reunião com amigos 
em volta de uma mesa 
cheia desses quitutes é a 
melhor opção para investir 
nesse Chianti, que só pode 
ser produzido na região 
homônima, na Toscana.

ITÁLIA
A Itália está na disputa pelo título de melhor produtora do mundo. 
Não tem tantos rótulos quanto a França, mas uma variedade de 
incontestável qualidade, decorrente das distintas macrorregiões 
que caracterizam as áreas vitivinicultoras de acordo com a latitude 
do país (o norte é frio e o sul é quente) e a infl uência do mar. Salute! 

PORTUGAL
O vinho português é muito 
tradicional, assim como 
a vitivinicultura no país, 
implantada pelos romanos 
na península Ibérica por volta 
do século II a.C.  Com as 
novas tecnologias e técnicas, 
ele se tornou um dos mais 
comercializados do mundo. 
Sorte a nossa, saúde!

Barão de 
Vilar 2009
TIPO: tinto seco
UVAS: tinta roriz, touriga 
nacional e tinta cão
REGIÃO: DOC 
(Denominação de Origem 
Controlada) Douro
TEOR ALCOÓLICO: 13%
Um vinho com boa acidez, sem 
amargor e com aroma frutado, 
de frutas vermelhas. Tais 
características o tornam mais 
fácil de ser degustado. A acidez 
está presente, mas é possível 
sentir outras características 
da bebida – quanto mais 
ácido, mais saliva se forma, o 
que pede uma comida para 
acompanhar. No caso, massas, 
carnes leves (de preferência 
com molhos) e carnes brancas 
(menos peixe branco). 

Velhos 
Tempos 2008
TIPO: tinto seco
UVAS: aragonez e touriga 
nacional
REGIÃO: Lisboa
TEOR ALCOÓLICO: 13%
Facílimo de beber, com taninos 
aveludados e paladar bem leve. 
Tem ótima estrutura, já que 
é de 2008, e é de excelente 
qualidade. Harmoniza bem 
com pizza, massas sem 
muitos molhos fortes e carnes.

Castellani 
Sangiovese 2011
TIPO: tinto seco
UVAS: sangiovese
REGIÃO: Puglia
TEOR ALCOÓLICO: 12,5%
Este sangiovese é muito 
leve, com toque de mentol 
e frutas secas no aroma. Por 
isso mesmo, aceita comidas 
mais fortes, como queijos 
em geral, principalmente 
o gorgonzola, bruschettas 
e massas recheadas. 
Também é ideal para 
acompanhar uma conversa.

Castellani 
Boscato 2012
TIPO: tinto seco
UVAS: sangiovese e canaiolo 
blanco
REGIÃO: Toscana
TEOR ALCOÓLICO: 12%
Vinho de muita 
personalidade, clássico e 
frutado. Harmoniza com 
carne vermelha, carne de 
porco, peixes como salmão 
e atum, além de queijos 
fortes e curados. Lembrando 
que, em qualquer refeição 
acompanhada de vinho, se 
deve tomar cuidado com 
a pimenta. Pratos muito 
apimentados podem anular 
a bebida e desperdiçar a 
chance de sentir todas as 
suas características.

Abbazia Barbera 
Dalba 2011
TIPO: tinto seco
UVAS: barbera
REGIÃO: Asti-Piemonte
TEOR ALCOÓLICO: 13,5%
Esse tinto seco tem médio 
corpo, aromas delicados e 
acidez marcante. Aposte 
em carnes brancas e queijos 
leves para acompanhá-lo. 
Diferentemente da maioria, 
ele aceita pratos levemente 
picantes, mas não exagere, 
ou você só sentirá a pimenta.
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Pa r ce i r o s  e  p romoções  su j e i t o s  a  a l t e r a ções  sem av i so  p r év i o .  Ve r i 
que  a s  l o j a s  pa r t i c i pan te s  em do tz . com.b r

Ganhe dotz também pela internet. Basta iniciar suas compras em www.shoppingdotz.com.br

Acumule seus dotz nas lojas Paulistão de Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Porto Feliz, 
Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba e Sumaré. Não disponível nas lojas de Araraquara, Avaré, Bauru, Rio Claro e Santana de Parnaíba.
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Caves Vale 
do Rodo 2010
TIPO: tinto seco
UVAS: touriga nacional, 
tinta roriz e tinta cão
REGIÃO: Douro
TEOR ALCOÓLICO: 13,5%
Forte, bem encorpado, complexo, 
bem seco e equilibrado, este 
vinho tem bom tanino e acidez e 
acompanha bem carnes e massas 
sem nenhum problema com molhos. 
O típico vinho de Portugal, que 
geralmente é mais fácil de beber e 
difícil de estudar, já que várias uvas 
são usadas em sua produção. 

Pousada Porto
TIPO: vinho do Porto
UVAS: não defi nida
REGIÃO: Porto
TEOR ALCOÓLICO: 19%
O vinho do Porto é diferente dos 
demais, feito para ser servido como 
digestivo, após as refeições (vide 
seu alto teor alcoólico). Por ser leve e 
doce, é o perfeito acompanhante para 
sobremesas com chocolate e frutas 
vermelhas. É o vinho fortifi cado 
mais famoso do mundo, ao lado 
de outros como Madeira e Jerez.

Altoviso 
Reserva 2010 
TIPO: tinto seco
UVAS: baga, touriga nacional 
e aragonez
REGIÃO: Beira 
TEOR ALCOÓLICO: 13%
Esse vinho seco de médio corpo 
é levemente frutado e de fácil 
harmonização. Para combinar, dê 
preferência a aperitivos simples, como 
azeitonas e embutidos em geral. 
Lembrando que a recomendação 
para o consumo de vinho tinto é a 
temperatura de 15 ºC. Como no Brasil 
faz calor praticamente o ano inteiro, 
deixe na geladeira por 15 minutos 
antes de servir.

Dom Manuel I 2010
TIPO: tinto seco
UVAS: bastardo, touriga 
nacional e marufo
REGIÃO: Beiras (DOC Pinhel) 
TEOR ALCOÓLICO: 13,5%
É um vinho frutado, vivo e brilhante. 
Muito equilibrado e de fácil 
harmonização com pratos de 
carnes leves e massas. Um salmão 
grelhado também deixa seu 
paladar mais aguçado. Mas tome 
cuidado com molhos fortes 
para não anulá-lo. 

Cabeça de 
Burro 2004

 
TIPO: tinto seco
UVAS: touriga nacional, 
touriga franca, 
tinta roriz, tinta barroca 
e touriga francesa
REGIÃO: Douro
TEOR ALCOÓLICO: 14%
Jovem, marcante, de corpo e 
complexidade médios. Invista 
nele para servir antes ou durante 
um jantar com os amigos. 
Para o início da noite, aposte 
em queijos fortes. Durante a 
refeição, a melhor harmonização 
é com carne vermelha.

Porta Velha 2012
TIPO: tinto seco
UVAS: não defi nidas
REGIÃO: Trás-os-Montes
TEOR ALCOÓLICO: 14%
Muitas uvas são cultivadas nessa 
região, o que difi culta afi rmar com 
precisão quais foram usadas na 
produção do vinho. “Se o fabricante 
não inclui no rótulo, como é o caso, 
podemos apenas supor”, afi rma 
Paulino. Entre as mais cultivadas 
estão alicante bouschet, alvarelhão 
e aragonez. É o vinho ideal para 
harmonizar com o tradicional 
bacalhau português. Boa dica para 
um almoço de domingo, hein?

PRATOS & 
COMBINAÇÕES
Para um bom bebedor de vinho, 
é importante saber, meio que de 
bate-pronto, quais são as uvas ideais 
para determinados tipos de prato, 
conferindo equilíbrio e prazer ao 
combinar a bebida com a refeição. 
Segue uma tabela rápida para 
você tê-la como um guia prático 
na hora de adquirir um vinho.

AVES
carménère, bourdeaux, 
touriga nacional

PEIXES 
DE SABOR LEVE
sauvignon blanc, 
rosé malbec.

FRUTOS DO MAR
alvarinho, torrontés, 
trajadura.

MASSAS EM GERAL
cabernet sauvignon, merlot, 
sangiovese, tinta barroca, 
tinta roriz, tinto cão, touriga 
nacional, touriga francesa.

QUEIJOS
carménère, merlot.

CARNES VERMELHAS
alfrocheiro, cabernet franc, 
cabernet sauvignon, 
corvina, grenache, 
malbec, rondinella, shiraz, 
tinta-roriz, touriga nacional. 

CHURRASCO
cabernet sauvignon, 
ruby red.

MOLHOS 
CONDIMENTADOS
alfrocheiro, cabernet 
sauvignon, shiraz, 
touriga nacional, 
tinta-roriz, tinto cão.

FIM DE ANO
VINHOS
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ELA TEM STATUS DE ESTRELA: é a bebida alcoólica mais 
consumida no mundo, e a terceira bebida preferida em todo o pla-
neta – atrás apenas da água e do chá. Preferência nacional, a cerveja é 
presença obrigatória na vida dos brasileiros, seja nas mesas dos bares, 
seja em festas descontraídas, sempre escoltada de deliciosos quitutes.

Produzidas com a fermentação de cereais – especialmente a ce-
vada maltada –, as cervejas são classi� cadas em três famílias: as de 
alta fermentação, conhecidas como Ale; as de baixa fermentação, 
as Lagers; e as mais raras, que apresentam fermentação espontânea. 
Mais de 90% das cervejas consumidas no Brasil são as Lagers.

As cervejas do tipo Pilsen, claras e � ltradas, levemente amargas, 
são as mais populares entre as Lagers. A Bock, avermelhada e com 
teor alcoólico um pouco mais elevado (em torno de 6%), e a Malz-
bier, com aroma e paladar adocicados, também são da família Lager.

Quatro países são considerados as verdadeiras escolas de cerve-
jas: Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. A escola ale-

mã, que inclui também Áustria e República Tcheca (de onde vem a 
Pilsen), tem como característica uma cultura regional em relação à 
bebida. São mais de 5 mil marcas, incluindo pequenas cervejarias.

Já a escola inglesa – em que Escócia e Irlanda também fazem par-
te – tem hábito bem parecido com o dos brasileiros: a cerveja é um in-
grediente usado para celebrar e confraternizar, especialmente nos fa-
mosos pubs. Nesses locais, o maior consumo é das cervejas em barril.

As cervejas belgas têm como característica os aromas e sabores, 
graças à adição de diversas especiarias, como casca de laranja, coen-
tro e anis-estrelado. Já as cervejas norte-americanas, consideradas 
as mais novas entre as escolas da bebida, trazem inovação aos tra-
dicionais estilos europeus. E é ainda dos Estados Unidos que vem 
o fenômeno das microcervejarias, que surgiram no início da década 
de 1990, quando eram apenas 290 em todo o país e hoje somam 
quase 2 mil. Cada uma delas imprime novidades e versões próprias 
que atraem, principalmente, a clientela mais jovem.

Presença certa nas mais diversas ocasiões, a cerveja é popular em todo o mundo, 
especialmente no Brasil, e acompanha bem uma série de petiscos.

Cerveja & Cia.
POR JANAINA PEREIRA

FIM DE ANO
CERVEJAS BEM ACOMPANHADAS
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TUDO O QUE VOCÊ 
SEMPRE QUIS SABER 
SOBRE CERVEJA
E NUNCA TEVE A 
QUEM PERGUNTAR!
A mestre-cervejeira Julia Reis, 
da Cervejaria Escola Sinnatrah, 
já visitou cervejarias, pubs, bares 
e mercadinhos da Europa e dos 
Estados Unidos em busca da bebida. 
Especialista no assunto, ela explica a 
relação da cerveja com os brasileiros. 
“A cerveja é muito consumida de 
maneira informal por aqui e por 
isso já combina culturalmente 
com confraternização, churrasco 
e petisco de bar! Além disso, 
existem combinações possíveis que 
criam um terceiro sabor, graças ao 
alimento consumido, valorizando 
tanto a bebida quanto o petisco.” 
Julia também revela o que 
é mito e o que é verdade em 
relação ao consumo da bebida 
e, ao lado, dá dicas de petiscos 
que combinam com cada tipo 
de cerveja. Confi ra a seguir:

QUAL É A DIFERENÇA 
ENTRE A CERVEJA 
E O CHOPE?
No Brasil, o chope não é 
pasteurizado, mas essa não é 
a diferença no mundo inteiro. 
Praticamente todas as cervejas 
em barril podem ser chamadas 
de chope e em muitos lugares a 
diferença está apenas no envase.

O QUE ACONTECE QUANDO 
A CERVEJA CONGELA?
Perde-se a carbonatação (o gás), 
e outras características sensoriais 
fi cam alteradas, mas ela não 
estraga no sentido de azedar ou 
fazer mal à saúde.

COM OU SEM COLARINHO?
A espuma faz parte da cerveja, 
e o ideal é servir sempre com um 
pouco de espuma por cima.

Os melhores petiscos,
para as melhores cervejas
Na hora de beliscar, saiba que, por trás de cada uma delas, 

tem uma série de curiosidades. 

STELLA ARTOIS 275 ML 
Premiada e cobiçada cerveja de origem belga, criada 

em 1366 – é uma das mais antigas do mundo –, mas só 
passou a ter esse nome em 1717. A marca Stella Artois 

surgiu em 1926 e chegou ao Brasil em 2005. 
Cerveja do tipo American Standard Lager. 

Vai bem com: minipastel de queijo.

BOHEMIA WEISS TRIGO 
LONG NECK 355 ML

Cerveja feita com trigo francês, lúpulo e levedura 
importada da Alemanha. Possui aroma marcante 

e espuma densa e cremosa. 
Cerveja do tipo Franziskaner (de trigo). 

Vai bem com: frutos do mar, como mariscos.

NORTEÑA 960 ML
Cerveja de origem uruguaia que possui aroma discreto 
de lúpulo e de frutas, amargor sutil e coloração amarelo 
intenso. É considerada refrescante e pouco encorpada. 
Cerveja do tipo American Standard Lager. 
Vai bem com: batata frita e onion rings.

QUILMES 960 ML
Cerveja argentina criada em 1880 por um imigrante 
alemão, que fi xou residência na cidade de mesmo nome. 
Atualmente, além da clássica Cristal, de rótulo azul, 
a fábrica produz os estilos Bock, Stout e a Red Lager. 
Todas são vendidas nas clássicas garrafas de 960 ml. 
Cerveja do tipo American Standard Lager. 
Vai bem com: frituras em geral, 
como coxinhas e bolinhos de carne.
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FRANZISKANER HW HELL ONE WAY 500 ML
Cerveja alemã de cor dourada e opaca, com sabor condimentado 

e refrescante, possui bastante espuma branca e cremosa. 
Cerveja do tipo Hefeweizen (de malte de trigo, 

malte de cevada, lúpulo e levedura). 
Vai bem com: porção de linguiça calabresa e bolinho de bacalhau.

LEFFE BLONDE ONE WAY 330 ML
Cerveja belga mais encorpada e adocicada, 

de coloração dourada e com aroma forte e marcante. 
Cerveja do tipo Ale.

Vai bem com: queijo de coalho, tábua de queijos e embutidos em geral.

FRANZISKANER HEFE-WEISSBER DUNKEL 500 ML
Importada da Alemanha, sua coloração mais escura se deve ao malte 
de cevada torrado. Possui marcante aroma de trigo com um toque sutil 
de banana, e sua espuma é densa e persistente. 
Cerveja do tipo Dunkelweizen (de trigo)
Vai bem com: carne de porco e massas.

HOEGAARDEN WHITE ONE WAY 330 ML 
Contém ingredientes especiais como o coentro. A aparência fi nal é de cor 
amarelo ouro e opaco, típica das cervejas de trigo belgas. 
Cerveja do tipo Witbier (com mais de 400 anos de existência). 
Vai bem com: iscas de peixe e porção de camarões.  

FIM DE ANO
CERVEJAS BEM ACOMPANHADAS

30 | Paulistão

09.CERVEJAS.indd   30 11/14/14   4:19 PM



FRANZISKANER HW HELL ONE WAY 500 ML
Cerveja alemã de cor dourada e opaca, com sabor condimentado 

e refrescante, possui bastante espuma branca e cremosa. 
Cerveja do tipo Hefeweizen (de malte de trigo, 

malte de cevada, lúpulo e levedura). 
Vai bem com: porção de linguiça calabresa e bolinho de bacalhau.

LEFFE BLONDE ONE WAY 330 ML
Cerveja belga mais encorpada e adocicada, 

de coloração dourada e com aroma forte e marcante. 
Cerveja do tipo Ale.

Vai bem com: queijo de coalho, tábua de queijos e embutidos em geral.

FRANZISKANER HEFE-WEISSBER DUNKEL 500 ML
Importada da Alemanha, sua coloração mais escura se deve ao malte 
de cevada torrado. Possui marcante aroma de trigo com um toque sutil 
de banana, e sua espuma é densa e persistente. 
Cerveja do tipo Dunkelweizen (de trigo)
Vai bem com: carne de porco e massas.

HOEGAARDEN WHITE ONE WAY 330 ML 
Contém ingredientes especiais como o coentro. A aparência fi nal é de cor 
amarelo ouro e opaco, típica das cervejas de trigo belgas. 
Cerveja do tipo Witbier (com mais de 400 anos de existência). 
Vai bem com: iscas de peixe e porção de camarões.  

FIM DE ANO
CERVEJAS BEM ACOMPANHADAS

30 | Paulistão

09.CERVEJAS.indd   30 11/14/14   4:19 PM 09.CERVEJAS.indd   31 11/14/14   4:19 PM



FIM DE ANO
DOCES PARA ENCANTAR

Selecionamos quatro deliciosas receitas de sobremesa para completar sua ceia  
e fechar com chave de ouro esse momento de confraternização. POR BRUNA GONÇALVES

Doçuras de Natal
OS QUITUTES e os pratos servidos no Natal são tão espera-
dos quanto a troca de presentes. É o momento de reunir a família 
e os amigos em volta de uma mesa repleta de sabores e aromas 
marcantes dessa época do ano. Os protagonistas da ceia, como o 
peru, chester e tênder, não são os únicos que atraem a atenção de 
todos. Quem também costuma roubar a cena e deixar um colori-
do a mais na mesa são as sobremesas. Mesmo com a barriga cheia, 
sempre reservamos um espacinho no estômago para a tão aguar-

dada hora de servir os doces. Afinal, é impossível resistir à varieda-
de de guloseimas que encerram a confraternização da noite. 

Para quem quer fugir do tradicional livro de receitas para pla-
nejar a ceia de Natal e precisa de ideias para preparar os doces para 
a ocasião, o Paulistão selecionou quatro receitas de sobremesas 
que vão deixar os convidados com água na boca. Frutas da época, 
chocolate e castanhas são alguns dos ingredientes que compõem 
as sugestões e vão lhe ajudar a fazer bonito na comemoração. 

INGREDIENTES
Massa:
•  1 embalagem de mistura  

para bolo sabor chocolate
• 3 ovos 
•  4 colheres (sopa) de manteiga  

em temperatura ambiente
•  ¾ de xícara (chá)  

de leite integral 
• Raspas de uma laranja

Recheio:
•  1 kg de chocolate  

branco picado
•  1 caixinha de creme de leite UHT 

Decoração:
• 8 cerejas frescas
• 8 morangos frescos
• 1 cacho de uvas thompson 
• Rodelas de laranja 

MODO DE PREPARO
1.  Para o bolo, junte todos os 

ingredientes em uma vasilha 
grande. Com o auxílio de um 
batedor de arames, misture 
bem até obter uma massa 
homogênea. 

2.  Transfira a massa para uma 
fôrma redonda de 20 cm de 
diâmetro por 8 cm de altura, 

untada e polvilhada  
com chocolate em pó.

3.  Leve ao forno preaquecido a  
180 °C por 30 minutos ou até  
que um palito espetado no  
centro da massa saia limpo.

4.  Enquanto isso, prepare o recheio. 
Disponha o chocolate picado em 
uma tigela de vidro e leve ao 
micro-ondas, em potência 
média, por 1 minuto. Misture bem 
e volte por mais 1 minuto. Caso 
o chocolate ainda não tenha 
derretido completamente, leve 
de novo por mais 30 segundos. 

5.  Adicione o creme de leite ao 
chocolate derretido, misture 
vigorosamente e leve à geladeira 
até ganhar consistência. 

6.  Corte o bolo desenformado 
e frio em três partes iguais, 
horizontalmente. Disponha  
a base do bolo em cima do prato  
no qual ele será servido e 
acrescente 1/3 do recheio, 
espalhando uniformemente. 

7.  Sobre o recheio, ponha outra parte 
do bolo e mais 1/3 do recheio. 

8.  Cubra com a última parte  
do bolo e finalize com o restante  
do recheio. Sobre o recheio, 
disponha as frutas. Leve o bolo  
à geladeira até servir. 

9.  Na hora de servir, se quiser,  
regue as fatias com licor de laranja  
ou sirva com frutas em calda 

NAKED CAKE NATALINO
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FIM DE ANO
DOCES PARA ENCANTAR

Selecionamos quatro deliciosas receitas de sobremesa para completar sua ceia  
e fechar com chave de ouro esse momento de confraternização. POR BRUNA GONÇALVES

Doçuras de Natal
OS QUITUTES e os pratos servidos no Natal são tão espera-
dos quanto a troca de presentes. É o momento de reunir a família 
e os amigos em volta de uma mesa repleta de sabores e aromas 
marcantes dessa época do ano. Os protagonistas da ceia, como o 
peru, chester e tênder, não são os únicos que atraem a atenção de 
todos. Quem também costuma roubar a cena e deixar um colori-
do a mais na mesa são as sobremesas. Mesmo com a barriga cheia, 
sempre reservamos um espacinho no estômago para a tão aguar-

dada hora de servir os doces. Afinal, é impossível resistir à varieda-
de de guloseimas que encerram a confraternização da noite. 

Para quem quer fugir do tradicional livro de receitas para pla-
nejar a ceia de Natal e precisa de ideias para preparar os doces para 
a ocasião, o Paulistão selecionou quatro receitas de sobremesas 
que vão deixar os convidados com água na boca. Frutas da época, 
chocolate e castanhas são alguns dos ingredientes que compõem 
as sugestões e vão lhe ajudar a fazer bonito na comemoração. 

INGREDIENTES
Massa:
•  1 embalagem de mistura  

para bolo sabor chocolate
• 3 ovos 
•  4 colheres (sopa) de manteiga  

em temperatura ambiente
•  ¾ de xícara (chá)  

de leite integral 
• Raspas de uma laranja

Recheio:
•  1 kg de chocolate  

branco picado
•  1 caixinha de creme de leite UHT 

Decoração:
• 8 cerejas frescas
• 8 morangos frescos
• 1 cacho de uvas thompson 
• Rodelas de laranja 

MODO DE PREPARO
1.  Para o bolo, junte todos os 

ingredientes em uma vasilha 
grande. Com o auxílio de um 
batedor de arames, misture 
bem até obter uma massa 
homogênea. 

2.  Transfira a massa para uma 
fôrma redonda de 20 cm de 
diâmetro por 8 cm de altura, 

untada e polvilhada  
com chocolate em pó.

3.  Leve ao forno preaquecido a  
180 °C por 30 minutos ou até  
que um palito espetado no  
centro da massa saia limpo.

4.  Enquanto isso, prepare o recheio. 
Disponha o chocolate picado em 
uma tigela de vidro e leve ao 
micro-ondas, em potência 
média, por 1 minuto. Misture bem 
e volte por mais 1 minuto. Caso 
o chocolate ainda não tenha 
derretido completamente, leve 
de novo por mais 30 segundos. 

5.  Adicione o creme de leite ao 
chocolate derretido, misture 
vigorosamente e leve à geladeira 
até ganhar consistência. 

6.  Corte o bolo desenformado 
e frio em três partes iguais, 
horizontalmente. Disponha  
a base do bolo em cima do prato  
no qual ele será servido e 
acrescente 1/3 do recheio, 
espalhando uniformemente. 

7.  Sobre o recheio, ponha outra parte 
do bolo e mais 1/3 do recheio. 

8.  Cubra com a última parte  
do bolo e finalize com o restante  
do recheio. Sobre o recheio, 
disponha as frutas. Leve o bolo  
à geladeira até servir. 

9.  Na hora de servir, se quiser,  
regue as fatias com licor de laranja  
ou sirva com frutas em calda 

NAKED CAKE NATALINO
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INGREDIENTES
Massa:
•  1 ½ xícara (chá) de açúcar
•  1 colher (chá) de raspa  

de limão
•  5 colheres (sopa)  

de manteiga 
•  1 pitada de canela em pó
•  2 gemas 
•  1 pitada de cravo-da-índia 

em pó
•  2 ¼ xícaras (chá)  

de farinha de trigo
•  2 claras
•   1 colher (chá)  

de fermento em pó 

Glacê real:
•   1 ½ xícara (chá)  

de açúcar de confeiteiro
•   2 colheres (sopa)  

de suco de limão 
•   1 colher (sopa) de clara
•   Corante alimentício  

em gel, de várias cores

INGREDIENTES
•  300 g de pasta de avelã
•  1 lata de creme de leite
•  2 ½  xícaras (chá)  

de morangos picados
•  1 pacote de biscoito champanhe 
•  1 ½  xícara (chá) de leite
•  1 xícara (chá) de amêndoas  

em lascas torradas
•  Morangos para enfeitar

PAVÊ DE PASTA DE AVELÃ

ROCAMBOLE NATALINO

BISCOITINHOS DE NATAL

INGREDIENTES
Massa:
•   6 claras
•   6 gemas
•   6 colheres (sopa) de açúcar 
•   6 colheres (sopa)  

de farinha de trigo 
•   1 colher (chá) de fermento em pó 

Recheio:
•   1 embalagem de leite condensado
•   1 gema
•   1 embalagem de flocos  

de coco queimado 
•   1 colher (chá)  

de essência de baunilha
•   1 colher (sopa) de manteiga 

Cobertura:
•   1 embalagem de pó  

para preparo de chantili (50 g)
•   Cerejas a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Misture a pasta de avelã com o creme  

de leite até formar um creme e reserve.
2.  Em um refratário, faça uma camada  

de biscoitos embebidos no leite,  
espalhe metade do creme sobre  
eles e ponha os morangos picados.

3.  Faça outra camada de biscoitos 
embebidos  
e, por cima, coloque o creme de avelã.

4.  Para finalizar, espalhe as amêndoas  
e enfeite com os morangos. 

* Receita cedida pela Bauducco

MODO DE PREPARO
1.  Para a massa, bata as claras em neve até 

ficar firme. Acrescente as gemas e o açúcar 
sem parar de bater. Adicione a farinha 
misturada com o fermento aos poucos  
e vá mexendo delicadamente.

2.  Ponha a massa em uma assadeira grande 
untada e enfarinhada e leve-a ao forno médio 
(180 °C) preaquecido por 20 minutos. 

3.  Após isso, deixe a massa descansar por 5 
minutos e vire sobre um guardanapo de pano 
umedecido. Enrole como rocambole e reserve.

4.   Em uma panela coloque todos os 
ingredientes do recheio e leve ao fogo, 
mexendo sempre por 5 minutos.  
Deixe ficar morno.

5.  Depois disso, abra a massa reservada  
e espalhe o recheio. Enrole novamente  
com cuidado e reserve. 

6.  Para a cobertura, prepare o chantili 
conforme descrito na embalagem, ou, se 
preferir, compre um pronto para espalhar 
sobre o rocambole. Finalize com as cerejas. 

MODO DE PREPARO
1.  Para a massa, misture o açúcar  

com a manteiga amolecida  
e as gemas até obter um creme.

2.  Junte a farinha, o fermento, as rapas de 
limão, as especiarias e as claras, misture 
bem. Leve para gelar por uma hora. 

3.  Com um rolo, abra a massa, aos 
poucos, e corte em formatos 
natalinos, usando cortadores próprios 
ou como preferir. Leve ao forno 
preaquecido até dourar levemente.

4.  Para fazer o glacê real, bata  
o açúcar de confeiteiro com a clara  
e uma colher (sopa) de suco de limão 
até obter um ponto bem firme. 

5.  Acrescente o restante  
do suco e bata bem. 

6.  Separe em pequenas porções  
e tinja com os corantes escolhidos. 

7.  Depois dos biscoitos frios,  
decore com o glacê real. 

*Receita cedida pela União
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Entre as delícias natalinas, a rabanada atravessa os anos como 
ícone das ceias de Natal e um clássico que se reinventa de forma 
cada vez mais saborosa e irresistível. | POR LAUREEN DÁVILA

Presença garantida

RABANADA DE COCO
 
INGREDIENTES
• 3 pães franceses amanhecidos
• 3 xícaras (chá) de leite integral
• 100 ml de leite de coco Ducoco
• Óleo (o necessário para fritar)
• 3 ovos
•  Açúcar de confeiteiro 

e canela em pó a gosto
 
MODO DE PREPARO
1. Corte os pães em fatias e reserve.
2.  Ponha o leite e o leite de coco 

em uma tigela e mexa.
3.  Adicione os ovos e bata com 

um garfo até fi car homogêneo.
4.  Coloque o óleo numa panela média 

e leve ao fogo alto para esquentar.
5.  Ponha algumas fatias de pão dentro 

da tigela com leite e deixe encharcar 
por 1 minuto de cada lado.

6.  Com um garfo, retire-as da tigela, deixe 
cair o excesso e frite imediatamente cada 
um dos lados, até fi carem dourados.

7.  Retire as fatias da panela com uma 
escumadeira e coloque-as sobre 
papel-toalha.

8.  Polvilhe as fatias com a canela 
em pó e o açúcar e sirva-as a seguir.

 *Receita cedida pela Ducoco

uando pensamos em Natal, mui-
tos aromas e sabores despertam 
nossa memória gustativa. Entre 

perus deliciosamente assados, doces, pa-
netones e castanhas crocantes, a rabanada 
é o alimento que não pode ficar de fora 
da ceia e faz a casa inteira � car com chei-
rinho irresistível de canela, além de ajudar 
todo mundo a entrar no clima natalino. A 
receita é bem simples: fatias generosas de 
pão embebidas em uma mistura de leite e 
ovos batidos, fritas na sequência e � naliza-
das com canela em pó e açúcar polvilha-
dos. Seja servida na parte da manhã, para 
começar bem o dia, seja à tarde, acompa-
nhada de um café fresquinho, ou então 
para fechar a ceia docemente, a rabanada 
tornou-se símbolo dessa época do ano e 
agrada boa parte das famílias brasileiras 
por sua praticidade e sabor reconfortante.

Mas, então, de onde surgiu tamanha 
simplicidade e sabor? O prato possui diver-
sas versões pelo mundo, e sua origem ain-
da é um tanto incerta. No entanto, a mais 
conhecida e consumida no Brasil é a versão 
criada em Portugal, chamada de fatia dou-
rada ou fatia de parida. Reza a lenda que 

uma mulher muito pobre tinha apenas pães 
velhos e umedecidos com leite adocicado 
para comer, e que, após consumi-los, ela 
produziu leite su� ciente para amamentar 
seu � lho e outras crianças, transformando o 
doce em sinônimo de fartura e prosperida-
de. Já os mais céticos acreditam que a gulo-
seima seja fruto da necessidade de reapro-
veitar o pão, importante alimento para fa-
mílias do mundo inteiro. O fato é que essa 
deliciosa preparação é fonte de energia e, 
por seu alto valor calórico, é habitualmente 
consumida em dias mais gelados na Euro-
pa, que coincidem com a época de Natal. 

Mas não importa! Seja em Portu-
gal, como fatia dourada, seja nos Estados 
Unidos, como french toast, eggy bread, na 
Inglaterra, ou pain perdu (pão perdido), 
na França, a rabanada é sucesso absoluto 
como sobremesa saborosa, prática de fazer 
e que agrada pequenos e adultos de várias 
gerações. Por mais clássico que seja, o doce 
ganhou no decorrer dos anos uma série de 
maneiras de prepará-lo que o deixou ainda 
mais apetitoso e repleto de sabor. 

Veja ao lado, dica de outra versão desse 
doce que vai deixar sua ceia inesquecível! 

Quer incrementar a rabanada? 
Sirva com uma deliciosa bola de 
sorvete da Kibon. Além de ser 
uma sobremesa clássica, a ver-
são Cremosíssimo dará à sua 
criação um sabor irresistível.

DICA
PAULISTÃO

FIM DE ANO
CLÁSSICO NATALINO
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Entre as delícias natalinas, a rabanada atravessa os anos como 
ícone das ceias de Natal e um clássico que se reinventa de forma 
cada vez mais saborosa e irresistível. | POR LAUREEN DÁVILA

Presença garantida

RABANADA DE COCO
 
INGREDIENTES
• 3 pães franceses amanhecidos
• 3 xícaras (chá) de leite integral
• 100 ml de leite de coco Ducoco
• Óleo (o necessário para fritar)
• 3 ovos
•  Açúcar de confeiteiro 

e canela em pó a gosto
 
MODO DE PREPARO
1. Corte os pães em fatias e reserve.
2.  Ponha o leite e o leite de coco 

em uma tigela e mexa.
3.  Adicione os ovos e bata com 

um garfo até fi car homogêneo.
4.  Coloque o óleo numa panela média 

e leve ao fogo alto para esquentar.
5.  Ponha algumas fatias de pão dentro 

da tigela com leite e deixe encharcar 
por 1 minuto de cada lado.

6.  Com um garfo, retire-as da tigela, deixe 
cair o excesso e frite imediatamente cada 
um dos lados, até fi carem dourados.

7.  Retire as fatias da panela com uma 
escumadeira e coloque-as sobre 
papel-toalha.

8.  Polvilhe as fatias com a canela 
em pó e o açúcar e sirva-as a seguir.

 *Receita cedida pela Ducoco

uando pensamos em Natal, mui-
tos aromas e sabores despertam 
nossa memória gustativa. Entre 

perus deliciosamente assados, doces, pa-
netones e castanhas crocantes, a rabanada 
é o alimento que não pode ficar de fora 
da ceia e faz a casa inteira � car com chei-
rinho irresistível de canela, além de ajudar 
todo mundo a entrar no clima natalino. A 
receita é bem simples: fatias generosas de 
pão embebidas em uma mistura de leite e 
ovos batidos, fritas na sequência e � naliza-
das com canela em pó e açúcar polvilha-
dos. Seja servida na parte da manhã, para 
começar bem o dia, seja à tarde, acompa-
nhada de um café fresquinho, ou então 
para fechar a ceia docemente, a rabanada 
tornou-se símbolo dessa época do ano e 
agrada boa parte das famílias brasileiras 
por sua praticidade e sabor reconfortante.

Mas, então, de onde surgiu tamanha 
simplicidade e sabor? O prato possui diver-
sas versões pelo mundo, e sua origem ain-
da é um tanto incerta. No entanto, a mais 
conhecida e consumida no Brasil é a versão 
criada em Portugal, chamada de fatia dou-
rada ou fatia de parida. Reza a lenda que 

uma mulher muito pobre tinha apenas pães 
velhos e umedecidos com leite adocicado 
para comer, e que, após consumi-los, ela 
produziu leite su� ciente para amamentar 
seu � lho e outras crianças, transformando o 
doce em sinônimo de fartura e prosperida-
de. Já os mais céticos acreditam que a gulo-
seima seja fruto da necessidade de reapro-
veitar o pão, importante alimento para fa-
mílias do mundo inteiro. O fato é que essa 
deliciosa preparação é fonte de energia e, 
por seu alto valor calórico, é habitualmente 
consumida em dias mais gelados na Euro-
pa, que coincidem com a época de Natal. 

Mas não importa! Seja em Portu-
gal, como fatia dourada, seja nos Estados 
Unidos, como french toast, eggy bread, na 
Inglaterra, ou pain perdu (pão perdido), 
na França, a rabanada é sucesso absoluto 
como sobremesa saborosa, prática de fazer 
e que agrada pequenos e adultos de várias 
gerações. Por mais clássico que seja, o doce 
ganhou no decorrer dos anos uma série de 
maneiras de prepará-lo que o deixou ainda 
mais apetitoso e repleto de sabor. 

Veja ao lado, dica de outra versão desse 
doce que vai deixar sua ceia inesquecível! 

Quer incrementar a rabanada? 
Sirva com uma deliciosa bola de 
sorvete da Kibon. Além de ser 
uma sobremesa clássica, a ver-
são Cremosíssimo dará à sua 
criação um sabor irresistível.

DICA
PAULISTÃO

FIM DE ANO
CLÁSSICO NATALINO
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FIM DE ANO
CARRO-CHEFE DA TEMPORADA

O tradicional doce natalino pode se transformar 
em novas e saborosas sobremesas. Surpreenda os 
convidados com um toque especial à mesa.  

Panetone
reinventado

m dos símbolos mais tradi-
cionais da culinária natalina, o 
panetone é presença garantida 
na casa dos brasileiros nessa 

época do ano. Seja na ceia, seja no café da 
manhã do dia seguinte, é difícil resistir ao 
aroma e à consistência macia do pão doce 
dourado e molhadinho. A invenção ita-
liana, de tão antiga, tem diversas versões 
sobre a origem da tradicional receita feita 
com frutas cristalizadas.  

Não se sabe quando nem quem foi 
o responsável pelo doce, mas acredita-se 
que a criação tenha como 
protagonista um italiano, 
conhecido como Toni, na 
cidade de Milão, na Itália. 
Uma das hipóteses é que 
tenha surgido no século 
15, pelas mãos de um jo-
vem de família rica que, ao 
se apaixonar pela filha de 
um padeiro, consegue um 
emprego de auxiliar no es-
tabelecimento e surpreen-
de a todos ao criar um pão 
doce diferente, misturando 
frutas cristalizadas, e, com 
formato de cúpula de igre-
ja. O pai da garota � cou tão contente que 
cedeu a mão da � lha em casamento e ba-
tizou a guloseima de “pane di Toni” (“pão 
do Toni”, em italiano), que, com o tempo, 
passou a ser chamado de panetone. 

Outra versão conta que o cozinheiro 
do duque Ludovico Sforza teria arruina-
do a sobremesa de Natal e o jovem Toni 
teria salvado a noite com uma receita 

experimental feita com sobras de massa, 
manteiga e recheio de frutas que agradou 
ao duque. No entanto, há quem diga que 
o responsável pela ideia tenha sido Gian 
Galeazzo Visconti, primeiro duque de 
Milão, ao preparar o doce para uma fes-
ta, em 1935. Mesmo com tantas histórias, 
o que se sabe é que o pão doce se tornou 
culturalmente símbolo natalino de pros-
peridade e amor ao próximo. 

No Brasil, a história do panetone está 
relacionada à chegada dos imigrantes ita-
lianos, após a Segunda Guerra Mundial. 

Em 1948, Carlo Bau-
ducco trouxe uma receita 
de família e um precio-
so pedaço de massa, que 
logo encantou o paladar 
da população, fazendo 
com que o doce clássico 
de frutas cristalizadas se 
popularizasse a partir dos 
anos 1950. Já a versão com 
recheio de chocolate foi 
criada em 1978, ganhan-
do ainda mais adeptos da 
guloseima. Atualmente, o 
Brasil é o segundo maior 
produtor de panetone, � -

cando atrás apenas da Itália. E, a cada ano, 
novas e saborosas versões de recheios che-
gam até as prateleiras do Paulistão. 

Como é irresistível, o panetone deve 
ser consumido de forma moderada! Uma 
fatia média de frutas cristalizadas tem 
280 calorias e a de chocolate, 320, depen-
dendo da marca. Se você comer demais, a 
dica é maneirar no dia seguinte.

POR BRUNA GONÇALVES

Você sabia?

55 horas
é o tempo que leva                 

para o panetone fi car 
pronto.  O processo 

de fermentação 
natural  é o  mais 

demorado, podendo 
consumir  mais  

de 40 horas.

DICA
PAULISTÃO

PANETONE VILLAGE 
FRUTAS (500 G)
O clássico panetone 
com frutas cristalizadas 
e uvas-passas é para 
aqueles que não querem 
perder o gostinho da 
tradição em oferecer o 
doce nesta época do ano.

PANETONE VILLAGE 
COM GOTAS MEGA 
CHOCOLATE (500 G)
É difícil resistir aos encantos 
do panetone recheado 
com gotas generosas 
de chocolate ao leite 
que adoçam a boca 
a cada mordida. 

PANETONE VILLAGE 
TRUFADO COM 
GOTAS E RECHEIO DE 
CHOCOLATE (500 G)
Para os chocólatras é a 
opção perfeita que reúne 
gotas de chocolate e ainda 
um recheio cremoso de 
trufa tradicional, o que 
confere maciez à massa.  

PANETONE 
VILLAGE GOIABADA 
CREMOSA COM 
GOTAS DE GOIABA 
(500 G)
Feito para quem quer 
surpreender  os amigos e 
familiares, essa diferente 
versão do bolo natalino leva 
a tradicional massa branca 
com pedaços de goiabada.
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FIM DE ANO
CARRO-CHEFE DA TEMPORADA

O tradicional doce natalino pode se transformar 
em novas e saborosas sobremesas. Surpreenda os 
convidados com um toque especial à mesa.  

Panetone
reinventado

m dos símbolos mais tradi-
cionais da culinária natalina, o 
panetone é presença garantida 
na casa dos brasileiros nessa 

época do ano. Seja na ceia, seja no café da 
manhã do dia seguinte, é difícil resistir ao 
aroma e à consistência macia do pão doce 
dourado e molhadinho. A invenção ita-
liana, de tão antiga, tem diversas versões 
sobre a origem da tradicional receita feita 
com frutas cristalizadas.  

Não se sabe quando nem quem foi 
o responsável pelo doce, mas acredita-se 
que a criação tenha como 
protagonista um italiano, 
conhecido como Toni, na 
cidade de Milão, na Itália. 
Uma das hipóteses é que 
tenha surgido no século 
15, pelas mãos de um jo-
vem de família rica que, ao 
se apaixonar pela filha de 
um padeiro, consegue um 
emprego de auxiliar no es-
tabelecimento e surpreen-
de a todos ao criar um pão 
doce diferente, misturando 
frutas cristalizadas, e, com 
formato de cúpula de igre-
ja. O pai da garota � cou tão contente que 
cedeu a mão da � lha em casamento e ba-
tizou a guloseima de “pane di Toni” (“pão 
do Toni”, em italiano), que, com o tempo, 
passou a ser chamado de panetone. 

Outra versão conta que o cozinheiro 
do duque Ludovico Sforza teria arruina-
do a sobremesa de Natal e o jovem Toni 
teria salvado a noite com uma receita 

experimental feita com sobras de massa, 
manteiga e recheio de frutas que agradou 
ao duque. No entanto, há quem diga que 
o responsável pela ideia tenha sido Gian 
Galeazzo Visconti, primeiro duque de 
Milão, ao preparar o doce para uma fes-
ta, em 1935. Mesmo com tantas histórias, 
o que se sabe é que o pão doce se tornou 
culturalmente símbolo natalino de pros-
peridade e amor ao próximo. 

No Brasil, a história do panetone está 
relacionada à chegada dos imigrantes ita-
lianos, após a Segunda Guerra Mundial. 

Em 1948, Carlo Bau-
ducco trouxe uma receita 
de família e um precio-
so pedaço de massa, que 
logo encantou o paladar 
da população, fazendo 
com que o doce clássico 
de frutas cristalizadas se 
popularizasse a partir dos 
anos 1950. Já a versão com 
recheio de chocolate foi 
criada em 1978, ganhan-
do ainda mais adeptos da 
guloseima. Atualmente, o 
Brasil é o segundo maior 
produtor de panetone, � -

cando atrás apenas da Itália. E, a cada ano, 
novas e saborosas versões de recheios che-
gam até as prateleiras do Paulistão. 

Como é irresistível, o panetone deve 
ser consumido de forma moderada! Uma 
fatia média de frutas cristalizadas tem 
280 calorias e a de chocolate, 320, depen-
dendo da marca. Se você comer demais, a 
dica é maneirar no dia seguinte.

POR BRUNA GONÇALVES

Você sabia?

55 horas
é o tempo que leva                 

para o panetone fi car 
pronto.  O processo 

de fermentação 
natural  é o  mais 

demorado, podendo 
consumir  mais  

de 40 horas.

DICA
PAULISTÃO

PANETONE VILLAGE 
FRUTAS (500 G)
O clássico panetone 
com frutas cristalizadas 
e uvas-passas é para 
aqueles que não querem 
perder o gostinho da 
tradição em oferecer o 
doce nesta época do ano.

PANETONE VILLAGE 
COM GOTAS MEGA 
CHOCOLATE (500 G)
É difícil resistir aos encantos 
do panetone recheado 
com gotas generosas 
de chocolate ao leite 
que adoçam a boca 
a cada mordida. 

PANETONE VILLAGE 
TRUFADO COM 
GOTAS E RECHEIO DE 
CHOCOLATE (500 G)
Para os chocólatras é a 
opção perfeita que reúne 
gotas de chocolate e ainda 
um recheio cremoso de 
trufa tradicional, o que 
confere maciez à massa.  

PANETONE 
VILLAGE GOIABADA 
CREMOSA COM 
GOTAS DE GOIABA 
(500 G)
Feito para quem quer 
surpreender  os amigos e 
familiares, essa diferente 
versão do bolo natalino leva 
a tradicional massa branca 
com pedaços de goiabada.
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INGREDIENTES
•   1 panetone de frutas 

cristalizadas (500 g)
•  1 litro de leite morno
•  3 ovos
•  1 ½ xícara de açúcar 
•  2 colheres de extrato de baunilha
•  3 colheres de manteiga derretida 
•  1 colher (chá) de canela em pó
•  4 maçãs descascadas e picadas

INGREDIENTES
•  2 fatias de panetone 

com gotas de chocolate
•  2 colheres (sobremesa) 

de geleia de sua preferência
•  2 colheres (sobremesa) 

de castanhas trituradas
• Lascas de chocolate

MODO DE PREPARO:
1.  Com a ajuda de um rolo de 

massas, ou mesmo com as mãos, 
achate as fatias de panetone 
para que fi quem mais fi nas.

2.  Sobre as fatias, espalhe a geleia 
e salpique as castanhas.

3.  Leve ao forno médio 
por 10 minutos. 

4.  Finalize salpicando as lascas 
de chocolate.

Personalize o doce natalino
Mesmo com tanta variedade no mercado, ainda assim se você não quiser servir apenas uma fatia do pão adocicado 

para a família e os amigos, o queridinho do Natal pode se transformar em deliciosas sobremesas de dar água na boca. 
Confi ra duas sugestões que nós, do Paulistão, buscamos para que você surpreenda todos os seus convidados!   

Além do  bom e tradicional 
cafezinho, uma fatia de 
panetone pode fi car ainda 
mais saborosa se ganhar 
como acompanhamento uma 
taça de vinho ou espumante. 
Porém, a escolha 
da bebida exige alguns 
cuidados. “Como o panetone 
é doce, o vinho deve seguir 
esse  mesmo teor de doçura 

para que um complete o outro 
e não minimize nem anule 
essa combinação”, afi rma 
Mário Telles, presidente da 
Associação Brasileira de 
Sommeliers.

Telles ressalta que 
cada versão do bolo natalino 
combina com um tipo de 
bebida. Na receita com frutas 
cristalizadas, o ideal é apostar 

em um espumante produzido 
com uva moscatel, mas, caso 
prefi ra, também é possível 
optar por um vinho da mesma 
uva, que tenha característica 
adocicada e leve. Se escolher o 
panetone que tem chocolate, 
o desafi o é ainda maior. “Por 
causa do sabor forte do doce, 
a melhor opção é eleger um 
vinho do Porto, do tipo Tawny”, 

aconselha o especialista.
 Com outros sabores, 

como doce de leite e goiabada,  
por terem alto teor de açúcar, 
fi ca mais difícil a combinação. 
Uma das sugestões é apostar 
em vinhos conhecidos como 
de sobremesa. “Mesmo assim, 
é preciso que a bebida tenha 
doçura equivalente 
ao do panetone”, fi naliza. 

PUDIM DE PANETONE TORRADAS CROCANTES DE PANETONE

MODO DE PREPARO
1.  Numa tigela untada, coloque 

metade do panetone picado 
e umedeça com metade 
do leite morno. 

2.  Em outro recipiente, misture 
o restante dos ingredientes 
e jogue sobre as fatias. 

3.  Finalize com mais uma camada 
de panetone e o leite.

4.  Por fi m, leve ao forno 
pré-aquecido por uma hora. 
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COMBINE COM VINHOS E ESPUMANTES
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LENTILHA
Acredita-se que comer um 
prato de lentilhas cozidas 
depois da meia-noite 
traz prosperidade, sorte e 
dinheiro. Essa superstição 
é italiana e chegou ao 
Brasil com os imigrantes. 
Sua popularidade se deve 
ao fato de a semente 
possuir uma propriedade 
que a faz dobrar de 
tamanho ao ser cozida 
e, por isso, remeter à 
fartura, além de sua forma 
arredondada e achatada 
lembrar uma moeda.

No réveillon é hora de atrair boa sorte, fartura e dinheiro! 
Além de simpatias, vários alimentos, quando consumidos 
na virada, podem dar uma ajudinha no ano que se inicia. 
POR BRUNA GONÇALVES

Boas vibrações

FIM DE ANO
PARA ATRAIR TUDO DE BOM

FOLHA DE LOURO
De origem greco-romana, o 
louro é símbolo de sucesso 
e vitória. “Os atletas gregos 
que venciam as provas 
de Olimpíadas recebiam 
uma coroa de folha de 
louro como prêmio”, conta 
Dias.  Na virada do ano, as 
folhas de louro devem ser 
trocadas entre as pessoas à 
meia-noite e guardadas na 
carteira ou na gaveta.

ESPUMANTE
Preparado 
à base de 
uvas, traz 
prosperidade 
para o novo ano. 

Além do brinde à meia-noite, 
quem passa a virada na 
praia, além de pular as sete 
ondas, costuma ter uma 
taça nas mãos, para reforçar 
os pedidos. Tem quem 
jogue a bebida para trás, 
simbolizando que tudo de 
ruim fi que no passado. Para 
isso, antes é preciso dar três 
pulinhos com a taça, sem 
derrubar nenhuma gota, e, 
em seguida, jogar o líquido. 

ROMÃ
A fruta começou a ser 
cultivada no Irã, por volta 
de 2000 a.C. Repleta 
de sementes ou nascida 
em cachos, a romã traz a 
ideia de multiplicação e 
fartura.  O ritual de retirar 
caroços (três ou sete) na 
virada do ano e guardar 
as sementes em partes 
da casa, ou mesmo na 
carteira, embrulhadas em 
papel branco, representa 
prosperidade, sorte e 
dinheiro. 

UVAS
Comer as doze uvas 
no Ano-Novo é uma 
tradição espanhola que 
começou em 1909. As 
frutas simbolizam os 
12 meses e devem ser 
comidas a cada badalada 
do relógio à meia-noite, 
mentalizando um pedido 
para cada mês. Há outra 
versão em que é preciso 
comer apenas três frutas 
e, ao engolir cada uma, 
pensar num desejo 
para o próximo ano. 

FRUTAS SECAS 
E CASTANHAS
A história mostra que na 
Roma antiga era costume 
presentear amigos e 
parentes com elas, como 
forma de desejar boa 
sorte. Estão associadas à 
fartura por serem alimentos 
resistentes, porque podem 
ser armazenados durante 
muitos dias para garantir 
a alimentação. 

CARNE DE PORCO
Enquanto algumas culturas 
consideram a carne impura, 
outras o tratam como 
animal resistente. O porco 
simboliza boa sorte na 
comemoração do Ano-
Novo na Alemanha. “Nessa 
época, as aves devem 
ser evitadas, pois ciscam 
para trás, remetendo a 
retrocessos. Já o porco fuça 
para a frente, garantindo 
prosperidade”, afi rma Dias.

Ano-Novo é época para renovar 
promessas e fazer planos para os 
próximos 365 dias que virão. Re-

pleta de simbolismo, a data é comemora-
da de várias maneiras e não faltam rituais 
para alcançar as metas e deixar tudo de 
ruim para trás. Muito além de vestir rou-
pas brancas e pular as sete ondas, há quem 
acredite que comer determinados alimen-
tos pode dar uma forcinha na hora de atin-
gir os objetivos do novo ano que se inicia.

“A virada do ano está relacionada ao fe-
chamento de um ciclo e ao que desejamos 
para os próximos meses. E as crendices po-
pulares que envolvem alimentos, por exem-
plo, fazem parte dessa tradição há milhares 

de anos”, explica Sandro Dias, professor de 
história da gastronomia do Centro Uni-
versitário Senac – Águas de São Pedro.

Algumas delas, como comer lenti-
lhas e uvas e guardar folha de louro na 
carteira, surgiram da mitologia ou da 
tradição cristã, além de influências dos 
ciclos naturais, como a época de colhei-
ta. E mesmo nos tempos modernos é 
difícil encontrar alguém que não te-
nha se rendido a uma dessas simpatias. 

Conheça o signi� cado de alguns ali-
mentos que o Paulistão selecionou e que 
fazem parte da nossa tradição, e, na dúvi-
da, não os deixe de fora de suas compras   
e do cardápio de � m de ano. Boa sorte!
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LENTILHA
Acredita-se que comer um 
prato de lentilhas cozidas 
depois da meia-noite 
traz prosperidade, sorte e 
dinheiro. Essa superstição 
é italiana e chegou ao 
Brasil com os imigrantes. 
Sua popularidade se deve 
ao fato de a semente 
possuir uma propriedade 
que a faz dobrar de 
tamanho ao ser cozida 
e, por isso, remeter à 
fartura, além de sua forma 
arredondada e achatada 
lembrar uma moeda.

No réveillon é hora de atrair boa sorte, fartura e dinheiro! 
Além de simpatias, vários alimentos, quando consumidos 
na virada, podem dar uma ajudinha no ano que se inicia. 
POR BRUNA GONÇALVES

Boas vibrações

FIM DE ANO
PARA ATRAIR TUDO DE BOM

FOLHA DE LOURO
De origem greco-romana, o 
louro é símbolo de sucesso 
e vitória. “Os atletas gregos 
que venciam as provas 
de Olimpíadas recebiam 
uma coroa de folha de 
louro como prêmio”, conta 
Dias.  Na virada do ano, as 
folhas de louro devem ser 
trocadas entre as pessoas à 
meia-noite e guardadas na 
carteira ou na gaveta.

ESPUMANTE
Preparado 
à base de 
uvas, traz 
prosperidade 
para o novo ano. 

Além do brinde à meia-noite, 
quem passa a virada na 
praia, além de pular as sete 
ondas, costuma ter uma 
taça nas mãos, para reforçar 
os pedidos. Tem quem 
jogue a bebida para trás, 
simbolizando que tudo de 
ruim fi que no passado. Para 
isso, antes é preciso dar três 
pulinhos com a taça, sem 
derrubar nenhuma gota, e, 
em seguida, jogar o líquido. 

ROMÃ
A fruta começou a ser 
cultivada no Irã, por volta 
de 2000 a.C. Repleta 
de sementes ou nascida 
em cachos, a romã traz a 
ideia de multiplicação e 
fartura.  O ritual de retirar 
caroços (três ou sete) na 
virada do ano e guardar 
as sementes em partes 
da casa, ou mesmo na 
carteira, embrulhadas em 
papel branco, representa 
prosperidade, sorte e 
dinheiro. 

UVAS
Comer as doze uvas 
no Ano-Novo é uma 
tradição espanhola que 
começou em 1909. As 
frutas simbolizam os 
12 meses e devem ser 
comidas a cada badalada 
do relógio à meia-noite, 
mentalizando um pedido 
para cada mês. Há outra 
versão em que é preciso 
comer apenas três frutas 
e, ao engolir cada uma, 
pensar num desejo 
para o próximo ano. 

FRUTAS SECAS 
E CASTANHAS
A história mostra que na 
Roma antiga era costume 
presentear amigos e 
parentes com elas, como 
forma de desejar boa 
sorte. Estão associadas à 
fartura por serem alimentos 
resistentes, porque podem 
ser armazenados durante 
muitos dias para garantir 
a alimentação. 

CARNE DE PORCO
Enquanto algumas culturas 
consideram a carne impura, 
outras o tratam como 
animal resistente. O porco 
simboliza boa sorte na 
comemoração do Ano-
Novo na Alemanha. “Nessa 
época, as aves devem 
ser evitadas, pois ciscam 
para trás, remetendo a 
retrocessos. Já o porco fuça 
para a frente, garantindo 
prosperidade”, afi rma Dias.

Ano-Novo é época para renovar 
promessas e fazer planos para os 
próximos 365 dias que virão. Re-

pleta de simbolismo, a data é comemora-
da de várias maneiras e não faltam rituais 
para alcançar as metas e deixar tudo de 
ruim para trás. Muito além de vestir rou-
pas brancas e pular as sete ondas, há quem 
acredite que comer determinados alimen-
tos pode dar uma forcinha na hora de atin-
gir os objetivos do novo ano que se inicia.

“A virada do ano está relacionada ao fe-
chamento de um ciclo e ao que desejamos 
para os próximos meses. E as crendices po-
pulares que envolvem alimentos, por exem-
plo, fazem parte dessa tradição há milhares 

de anos”, explica Sandro Dias, professor de 
história da gastronomia do Centro Uni-
versitário Senac – Águas de São Pedro.

Algumas delas, como comer lenti-
lhas e uvas e guardar folha de louro na 
carteira, surgiram da mitologia ou da 
tradição cristã, além de influências dos 
ciclos naturais, como a época de colhei-
ta. E mesmo nos tempos modernos é 
difícil encontrar alguém que não te-
nha se rendido a uma dessas simpatias. 

Conheça o signi� cado de alguns ali-
mentos que o Paulistão selecionou e que 
fazem parte da nossa tradição, e, na dúvi-
da, não os deixe de fora de suas compras   
e do cardápio de � m de ano. Boa sorte!
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FIM DE ANO
SEMPRE PERSISTENTE

Chega o Ano-Novo e, junto com ele, surge uma nova lista de 
tudo o que você gostaria de fazer. É como se o próprio tempo bates-
se à porta e nos desse mais uma oportunidade de transformar a nos-
sa vida. Perder peso, montar um negócio, fazer uma viagem, apai-
xonar-se, guardar dinheiro são algumas das resoluções que sempre 
vêm à mente a cada ano que está por vir. Para manter o foco nas 
metas que você pretende atingir, especialistas dizem que o melhor 
a fazer é preparar, literalmente, uma lista com todas elas! Escreva, 
uma a uma, dividindo-as por áreas, como família, trabalho, dinheiro, 
corpo e mente, para que, no fim de cada mês, possa lê-las para en-

tender o que conseguiu atingir até então. Não é preciso estabelecer 
uma ordem específica, apenas organize e trace os objetivos simples 
e fáceis de serem alcançados a curto ou médio prazo, para não se 
frustrar depois, e mantenha o foco naquilo que quer para si. Então, é 
chegada a hora! Assine um contrato consigo mesmo e nada de, aos 
poucos, varrer para debaixo do tapete tudo o que planejou... Apro-
veite esse evento mágico do tempo e, como 2015 está aí, lhe damos 
15 sugestões de como dar o pontapé inicial e começar a assumir 
alguns compromissos consigo. Você notará que o segredo está na 
persistência e no planejamento. Feliz Ano-Novo. Feliz Vida Nova!

Listar seus objetivos e manter-se focado em como realizá-los pode ajudar
a ter um ano mais produtivo. Afinal, tudo pode se transformar, só depende de você.

MOTIVADORAS
15 ATITUDES

POR BRUNA AMORIM

3SEPARE OS OBJETIVOS  
POR ÁREAS
Em entrevista concedida ao site Bolsa de 
Mulher, Branca Barão, especialista em 
comportamento humano e autora do livro 
8 ou 80, diz que, para começar o novo ano 
com equilíbrio, a dica é separar o cotidiano 

em sete áreas: família (pode ser algo simples, como uma 
viagem ou um passeio em conjunto); trabalho (algo a reali-
zar profissionalmente); dinheiro (aplicar, investir, guardar); 
algo novo para aprender; corpo (quilos a perder, exercícios a 
fazer, realizar um check up); eu mesmo (tempo para ler, ir ao 
cinema, ver um DVD); e espiritual (se você tem religião, tem a 
ver com isso; se você não tem, pense em algo bom que você 
possa oferecer gratuitamente ao mundo, como doar sangue 
ou fazer um trabalho voluntário contínuo).

1DEFINA METAS REAIS
Ao estabelecer seus objetivos, que inicialmente não precisam ser mais de uma dezena, 
pense naquilo que é alcançável e relevante em sua vida, e, em vez de apenas pensar o 
que quer, estabeleça como você vai fazer para atingir cada uma de suas metas. Dessa 
forma, você diminui o risco de ter suas expectativas frustradas.

2ALINHE SEUS DESEJOS  
COM SEUS VALORES
Antes de trilhar o caminho com suas metas, 
alinhe-o com seus valores e princípios. Como 
diz o escritor norte-americano John Schaar: 

“O futuro não é o resultado de escolhas entre caminhos 
alternativos oferecidos pelo presente, mas, sim, um lugar 
criado. Criado antes na mente e na vontade, criado depois 
na ação. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, 
mas um lugar que estamos criando. Os caminhos não são 
para ser encontrados, e, sim, feitos. E a ação de fazê-los 
muda ambos, o fazedor e o destino”.
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FIM DE ANO
SEMPRE PERSISTENTE

Chega o Ano-Novo e, junto com ele, surge uma nova lista de 
tudo o que você gostaria de fazer. É como se o próprio tempo bates-
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corpo e mente, para que, no fim de cada mês, possa lê-las para en-
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chegada a hora! Assine um contrato consigo mesmo e nada de, aos 
poucos, varrer para debaixo do tapete tudo o que planejou... Apro-
veite esse evento mágico do tempo e, como 2015 está aí, lhe damos 
15 sugestões de como dar o pontapé inicial e começar a assumir 
alguns compromissos consigo. Você notará que o segredo está na 
persistência e no planejamento. Feliz Ano-Novo. Feliz Vida Nova!

Listar seus objetivos e manter-se focado em como realizá-los pode ajudar
a ter um ano mais produtivo. Afinal, tudo pode se transformar, só depende de você.

MOTIVADORAS
15 ATITUDES

POR BRUNA AMORIM

3SEPARE OS OBJETIVOS  
POR ÁREAS
Em entrevista concedida ao site Bolsa de 
Mulher, Branca Barão, especialista em 
comportamento humano e autora do livro 
8 ou 80, diz que, para começar o novo ano 
com equilíbrio, a dica é separar o cotidiano 

em sete áreas: família (pode ser algo simples, como uma 
viagem ou um passeio em conjunto); trabalho (algo a reali-
zar profissionalmente); dinheiro (aplicar, investir, guardar); 
algo novo para aprender; corpo (quilos a perder, exercícios a 
fazer, realizar um check up); eu mesmo (tempo para ler, ir ao 
cinema, ver um DVD); e espiritual (se você tem religião, tem a 
ver com isso; se você não tem, pense em algo bom que você 
possa oferecer gratuitamente ao mundo, como doar sangue 
ou fazer um trabalho voluntário contínuo).

1DEFINA METAS REAIS
Ao estabelecer seus objetivos, que inicialmente não precisam ser mais de uma dezena, 
pense naquilo que é alcançável e relevante em sua vida, e, em vez de apenas pensar o 
que quer, estabeleça como você vai fazer para atingir cada uma de suas metas. Dessa 
forma, você diminui o risco de ter suas expectativas frustradas.

2ALINHE SEUS DESEJOS  
COM SEUS VALORES
Antes de trilhar o caminho com suas metas, 
alinhe-o com seus valores e princípios. Como 
diz o escritor norte-americano John Schaar: 

“O futuro não é o resultado de escolhas entre caminhos 
alternativos oferecidos pelo presente, mas, sim, um lugar 
criado. Criado antes na mente e na vontade, criado depois 
na ação. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, 
mas um lugar que estamos criando. Os caminhos não são 
para ser encontrados, e, sim, feitos. E a ação de fazê-los 
muda ambos, o fazedor e o destino”.
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4MUDE OS HÁBITOS
Para que possa alcançar seus objetivos, será preciso 
fazer algumas alterações no seu comportamento. 
Charle Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito, diz 

que a mudança de um simples hábito pode impactar várias  
áreas de sua vida. De maneira bem simplista, os hábitos são 
formados com a repetição de nossas ações por determinado 
tempo, até que nosso cérebro crie um novo caminho neural e 
“automatize” essas ações. Portanto, como diria Albert Einstein: 
“Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados di-
ferentes é a maior prova de insanidade”.

5FAÇA UM AUTOMONITORAMENTO
PONHA NUM PAPEL TODOS OS SEUS DE-
SEJOS E OBJETIVOS E RELEIA-OS PARA 
MANTER O FOCO NAS REALIZAÇÕES QUE 
CONSIDERA IMPORTANTE. ALÉM DISSO, 
COM A LISTA EM MÃOS, VOCÊ TERÁ UMA 

FERRAMENTA EXTREMAMENTE ÚTIL PARA MEDIR 
SEUS RESULTADOS, ALÉM DE ALERTÁ-LO PARA QUAL-
QUER DESLIZE INICIAL. TAMBÉM É IMPORTANTE DE-
TERMINAR PRAZOS E ESTABELECER O PASSO A PASSO 
PARA CADA META ACONTECER.

6
SEJA, ACIMA DE 
TUDO, AUTÊNTICO
Ao estabelecer suas metas 
reais e alcançáveis, antes 
de mais nada tome consci-
ência de quem você é, onde 
está e para onde vai. Não se 
deixe influenciar pelo o que 
os outros querem para a sua 
vida, seja forte e determi-
nado, mantendo-se focado 
nos seus objetivos e na vida 
que quer para si.

7COMPARTILHE SEUS OBJETIVOS 
Uma pesquisa realizada pelo site 43Things 
(www.43things.com/resolutions/most_popular) 
mostra que os desejos da maioria das pessoas se re-
sumem em cinco tipos: perder peso, ler mais, dar um 

up na vida financeira, começar uma atividade física e aprender 
algo novo. Por isso, troque ideias com amigos e divida seus pla-
nos, assim vocês vão incentivar um ao outro.
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FIM DE ANO
SEMPRE PERSISTENTE

14ACIMA DE TUDO, SEJA 
AUTOCONFIANTE
TENHA EM MENTE QUE VOCÊ 
É HUMANO E QUE, POSSIVEL-
MENTE, VAI COMETER ALGUM 
DESLIZE ENTRE UM OBJETIVO 

E OUTRO. É PRECISO QUE VOCÊ SE MANTENHA POSITIVO 
E AUTOCONFIANTE, CUSTE O QUE CUSTAR! TENHA EM 
MENTE QUE NÃO EXISTEM FÓRMULAS MÁGICAS PARA 
ALCANÇAR SUAS METAS, TUDO DEPENDE ÚNICA E EX-
CLUSIVAMENTE DE VOCÊ, DE SUA FORÇA DE VONTADE 
PARA CONTINUAR A JORNADA. SAIBA LIDAR COM AS FA-
LHAS E COM O SEU AUTOCONTROLE.8USE AS REDES SOCIAIS

Você já deve ter postado inúmeras fotos e men-
sagens pessoais no Facebook, sem motivo algum 
para tal. Agora, chegou a hora de você tornar essa 
rede social mais útil a você mesmo: anuncie seus 

objetivos a familiares e amigos, para que as pessoas possam 
apoiá-lo e lembrá-lo de suas metas e, até mesmo, cobrá-lo. Isso, 
com certeza, o ajudará a se manter na linha e a não perder o foco. 

9 ENFRENTE OS OBSTÁCULOS
DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTIVER 
POR ATINGIR SEUS OBJETIVOS, APROVEI-
TE OS OBSTÁCULOS QUE SURGIREM. AS 
DIFICULDADES O TORNARÃO MAIS FORTE 
E MAIS EXPERIENTE; PORTANTO NÃO FI-

QUE PRESO AO PROBLEMA, FOQUE NA SOLUÇÃO EM 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

10ENTRE ALTOS E BAIXOS
No decorrer de um ano, altos e 
baixos vão ocorrer em sua vida, 
seja pessoal, seja profissional. 
Aconteça o que acontecer, vai 
criar em você processos emocio-
nais, como ansiedade, tristeza, 

arrependimentos, entre outros. A instabilidade emocional é 
uma grande sabotadora da mente, deixando com que os pen-
samentos negativos se instalem. Sabe aquela voz interna que 
fica repetindo coisas que não vão trazer o que você deseja? Pois 
bem, mantenha-se alerta para seguir adiante, não importa o 
que você vai fazer... É fundamental que você se mexa, faça seu 
corpo vencer a gravidade que o puxa para baixo a todo instan-
te. Transforme pensamentos negativos em ações positivas! 

12
APOSTE NO 
EQUILÍBRIO
AO BUSCAR MUDANÇAS 
EM SUA VIDA, É COMUM 
COBRAR-SE DEMAIS; PO-
RÉM, O MAIS IMPORTAN-
TE PARA MANTER-SE 
EQUILIBRADO E NA LINHA 
É TENTAR, AO MÁXIMO, 
CONCILIAR AS METAS 
ESTABELECIDAS COM A 
SUA ROTINA. TORNE-AS 
PARTE DO SEU DIA A DIA, 
A FIM DE CONCRETIZÁ-
-LAS DE MANEIRA PRA-
ZEROSA E SEM TANTOS 
DESGASTES. LEMBRE-
-SE: UM CÉREBRO TRAN-
QUILO TRABALHA MUITO 
MELHOR DO QUE UM SO-
BRECARREGADO.

13SEJA FLEXÍVEL
No decorrer do tempo você poderá se 
perguntar se tudo o que está na lista 
ainda é algo realmente importante a 
fazer, se há algo a ser mudado, se está 
no caminho certo... Se não estiver, pro-
cure um novo caminho.11

MANTENHA-SE 
MOTIVADO
No decorrer do tempo, con-
forme for atingindo suas 
metas, recompense suas 
pequenas conquistas. Seja 
gentil com você mesmo; 
afinal, reconhecer as rea-
lizações, por menores que 
elas tenham sido, o ajudará 
a manter o foco e a continuar 
animado com os objetivos.

15CULTIVE A GRATIDÃO
A cada conquista, a cada meta atingida, 
agradeça! Por tudo o que a vida lhe dá, 
pelas oportunidades, pelos momentos 
bons, pelas dificuldades que o fazem 

crescer... Essa atitude o ajudará a amadurecer, tornando-o pro-
gressivamente uma pessoa mais forte. Agradeça, ainda, pelas 
pessoas que você tem ao seu lado, que o acompanham, que o 
incentivam, e estimule cada uma delas a agradecer também!
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O ano de 2015 será regido por Marte, planeta que representa coragem, empreendedorismo,  
iniciativa e pioneirismo. Essas características se farão necessárias, pois o mesmo planeta simboliza 
lutas, guerras e embates. Essa será a tônica do ano, um tempo em que precisaremos mostrar nossas 

“armas” e que exigirá bastante foco e determinação das pessoas, para que essa mesma força  
não se desperdice em ações sem rumo. O ano afeta principalmente os nativos de Áries e Escorpião, 

porque Marte é regente e corregente desses signos, respectivamente.

HORÓSCOPO

Aquário 
(de 21 de janeiro 
a 19 de fevereiro)
ELEMENTO: Ar
Caso saiba fluir com a maré, 

o aquariano pode vir a ter um ano de 2015 com 
um sabor diferente, bastando apenas que não se 
acomode no que já conhece, não tendo medo de 
desbravar novos territórios. Certifique-se apenas 
de estudar o campo que você pretende explorar 
antes de mergulhar de cabeça, assim você evita 
as demoras e as decepções.

TRABALHO: Não tenha medo de mostrar 
suas ideias e busque sempre uma abordagem ori-
ginal para a solução dos problemas no trabalho, é 
aí que mora sua grande vantagem. 

FAMÍLIA: As viagens estarão bastante fa-
vorecidas em 2015, então aproveite para organi-
zar um roteiro bem fora do comum com a família, 
ou, de outro modo, será um ótimo momento para 
fazer mudanças dentro de casa. Redecore, re-
organize os móveis, tudo para manter o seu ano 
fluindo bem.

Peixes 
(de 20 de fevereiro 
a 20 de março)
ELEMENTO: Água
O pisciano deve tomar cuidado 

para não provar o próprio veneno em 2015. Com 
Netuno transitando justamente por Peixes, o na-
tivo terá duas opções: 1) aproveitar o trânsito para 
dedicar-se com mais afinco à sua busca espiri-
tual, seja através da religião, meditação, música, 
pintura, seja da escrita, ou 2) tomar cuidado para 
não cair na armadilha de um Netuno mal traba-

lhado: deixar-se tomar pela tristeza, por pensa-
mentos negativos e derrotistas e deixar que isso 
respingue por todas as áreas de sua vida, limitan-
do suas possibilidades e minguando suas chan-
ces de sucesso. Respeite a sua saúde e não abuse 
de substâncias alcoólicas nem de remédios. 

TRABALHO: Não deixe que a sensação de 
prostração ou perda de rumo atrapalhe a sua car-
reira. Netuno muitas vezes “nubla” a realidade das 
situações, então use o seu lado positivo e traga um 
elemento criativo para dentro do seu trabalho. 

FAMÍLIA: As relações em família pedem 
atenção no novo ano. Seus familiares serão a 
base do seu suporte, trate-os com respeito e ca-
rinho porque é exatamente disso que você está 
precisando também.

Áries 
(de 21 de março a 20 de abril)
ELEMENTO: Fogo
Os nativos de Áries se sentirão 
em seu ambiente em 2015, 

uma vez que sua essência reflete muito do que o 
mundo nos mostrará no decorrer do ano. É fun-
damental estabelecer e manter o foco em suas 
metas, já que 2015 apresentará desafios, ainda 
que sedutores a um ariano, mais difíceis do que o 
normal. Procure manter-se centrado para evitar o 
desperdício de energia. Agindo dessa forma, o su-
cesso será apenas questão de tempo e paciência. 

TRABALHO: Disputas de cargo podem 
entrar em jogo. Alguém no seu ambiente profis-
sional pode exigir uma posição mais assertiva de 
sua parte, procure manter o foco e não aja impul-
sivamente. 

FAMÍLIA: Transformações no ambiente familiar 
permearão o ano: o aumento do núcleo de família 
e as mudanças de casa são prováveis e até mes-
mo encorajados.

Touro 
(de 21 de abril a 20 de maio)
ELEMENTO: Terra
Os nativos de Touro podem 
aproveitar o bom ano do signo 

para não ficar parados. São poucos os momen-
tos da vida em que as oportunidades vêm de mão 
beijada. Mas não se acomode, do contrário você 
não conseguirá enxergá-las e perderá a janela do 
tempo! Aguarde por novas experiências ou uma 
vontade irresistível de explorar um lado novo da 
vida, tudo de forma tranquila e saudável. 

TRABALHO: Bom ano para acumular e 
economizar recursos materiais. Caso queira in-
vestir, escolha algo conservador como a área imo-
biliária. Promoções no trabalho são esperadas se 
você se mostrar aberto a modificações na forma 
de trabalhar. 

FAMÍLIA: Bom momento de resgate, reen-
contro com pessoas da família com quem deixou 
de ter contato ou modificação na forma de se 
relacionar. Mudanças dentro de casa também 
podem ser esperadas, tais como reformas e en-
trada/saída de membros familiares de casa.

Gêmeos 
(de 21 de maio a 20 de junho)
ELEMENTO: Ar
O nativo de Gêmeos deve evitar 
se envolver em novos negócios 

em 2015. O planeta Netuno está em aspecto aflito 
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a este signo, principalmente para os nascidos no 
primeiro decanato (de 21 a 31 de maio), dificul-
tando a clareza mental para decisões sobre novos 
rumos. O mais prudente é seguir como está e deixar 
as grandes mudanças para os próximos anos. 

TRABALHO: O mesmo vale para o traba-
lho. Demissões podem ocorrer, mas convém que 
você procure não ser demitido nem pedir demis-
são. Uma mudança profissional agora pode soar 
bem no início, mas provar não ser tão bom negó-
cio a médio e longo prazo. 

FAMÍLIA: Pessoas da sua família podem 
exigir mais cuidados durante este ano, deixan-
do você um pouco “perdido” dentro da dinâmica 
familiar. Procure criar um ambiente tranquilo em 
sua casa.

Câncer 
(de 21 de junho a 21 de julho)
ELEMENTO: Água
O ano de 2015 pede resguar-
do aos cancerianos, aproveite 

aquilo que lhe é mais precioso, como seu lar, sua 
família, e trate de cuidar e nutrir seus afetos. O 
momento de aventurança vai chegar, mas agora 
é mais prudente ficar no porto seguro.

TRABALHO: Caso você sinta que o seu 
ambiente profissional está passando por trans-
formações, procure ser o agente da mudança e se 
antecipe para guardar seu território ou pedir uma 
mudança de área, em vez de esperar que decidam 
por você. 

FAMÍLIA: A família será o seu porto seguro 
no ano que entra, apesar de poder haver discórdia 
e surpresas. Procure apaziguar os ânimos e saiba 
que dessa forma você garante muito mais suces-
so do que se rebelando contra a dinâmica familiar. 
Mostre seu poder de forma diplomática e não pelo 
uso da força.

Leão 
(de 22 de julho 
a 22 de agosto)
ELEMENTO: Fogo
Os nativos de Leão recebem no 

decorrer de 2015 a força do planeta Júpiter, tido 
como o grande benéfico do zodíaco, fazendo con-
junção e passando pela casa onde se encontra 
seu Sol (representação do seu signo). Com isso, 
mesmo que haja contrariedades vindas de outras 

partes de seu mapa natal, Júpiter vem para ex-
pandir a essência do leonino e apresentar oportu-
nidades de aumentar sua autoconfiança, autoes-
tima e seu poder de persuasão natural. Aproveite 
essa fase para firmar algum projeto pendente ou 
declarar-se para alguém que você há muito tem-
po deseja. Cuidado, apenas, com a exacerbação 
de Júpiter, não fale sem pensar! As viagens, se-
jam elas nacionais ou internacionais, serão um 
tema recorrente durante o ano. 

TRABALHO: Apesar do céu cheio de de-
safios, o leonino poderá contar com a sorte a seu 
lado, principalmente no primeiro semestre. Arris-
que, porém pesquise antes para não falar o que 
não deve. As viagens de negócios estarão favore-
cidas no mesmo período, assim como os estudos 
de especialização e de idiomas.

FAMÍLIA: Com a autoconfiança lá em cima, 
será difícil manter o leonino por muito tempo 
trancado em casa. Ele vai querer a família para 
viajar, ir ao cinema, a parques, enfim, a qualquer 
lugar onde ele possa se sentir livre e solto. Novos 
relacionamentos são especialmente bem-vindos, 
e os já existentes recebem uma proteção especial 
no decorrer do ano.

Virgem 
(de 23 de agosto 
a 22 de setembro)
ELEMENTO: Terra
Os nativos de Virgem sentirão 

necessidade de aprofundar-se em questões que 
anteriormente podem tê-los perturbado de al-
guma forma, simplesmente porque o seu poder 
analítico, ainda que lhes servisse muito no campo 
material e “terreno”, não lhes permitia enxergar as 
questões de maneira globalizada, encarando que 
passado, presente, futuro, material, afetivo ou es-
piritual são uma coisa só e não possuem o forma-
to linear que o virginiano espera encontrar. Este é 
o grande “presente” para os nascidos entre o fim 
de agosto e fim de setembro: a sabedoria para 
encarar e analisar as suas questões, independen-
temente de que área forem, num escopo de 360 
graus, sem julgamentos. Aproveite!

TRABALHO: O momento agora é de plan-
tar e germinar, e faça a colheita somente a partir 
do fim de 2015. Não desperdice as oportunida-
des que aparecerão como caídas do céu, tanto 
que o mais cético dos nativos poderá não acredi-
tar, mas este é o momento de esperar por aquela 

promoção, oferta de emprego ou negócio, mesmo 
que tudo a seu redor esteja parecendo contrário 
aos seus desejos. Fique de olho.

FAMÍLIA: O virginiano verá que 2015 trará 
diversas oportunidades de consolidar sua vida fa-
miliar por iniciativa própria. É importante observar 
que um comportamento destemido funcionará 
muito bem para o nativo, tenha ele já formado 
uma família e queira estreitar esses laços ou es-
teja a ponto de formar uma nova. Semeie o bem e 
sua colheita virá em breve.

Libra 
(23 de setembro 
a 22 de outubro)
ELEMENTO: Ar
O nativo de Libra terá de contar 

com toda a sua diplomacia para fluir por 2015 de 
forma suave. Os planetas Plutão e Urano estão 
criando aspectos aflitos aos nascidos até o dia 
10 de outubro e já mostrando “a que vieram” para 
os nascidos após esse período. Fisicamente, isso 
pode criar uma ansiedade incomum para o libria-
no, que está acostumado a racionalizar situações 
e lidar com seus desafios com uma boa conversa 
ou mediação. O momento agora pede o enfren-
tamento, coisa que muitas vezes o signo prefere 
evitar em prol do equilíbrio próprio e da relação 
em questão. A dica aqui é não cair na tentação 
de lidar com os assuntos como sempre fez, não 
se acomode na sua antiga maneira de negociar e, 
sim, encontre novos meios de lidar com embates. 
O ano vai exigir mais da sua inteligência emocio-
nal do que de sua racionalidade.

TRABALHO: Assim como no campo amo-
roso, o trabalho também exigirá um tanto da sua 
diplomacia, mesmo que neste momento astrolo-
gicamente tenso você não esteja nem um pouco 
propenso a ceder ou a servir de conciliador. É pro-
vável até que essa mudança de comportamento 
lhe cause estranheza e a seus colegas, mas é 
simplesmente o reflexo do movimento dos plane-
tas ao redor do seu Sol (Libra). Não perca a pa-
ciência nem entregue o jogo, o ciclo em que você 
está é de mais assertividade, então talvez seja a 
hora de juntar mesmo o seu talento de mediador 
com uma postura de mais opinião quando esta 
lhe for exigida. Como foi dito anteriormente, siga 
o fluxo e não perca a paciência. 

FAMÍLIA: Em 2015, ao contrário do que 
possa ter sido no passado, você se verá em des-

46 | Paulistão

  Mandioca , o mais Brasileiro dos alimentos ’’’’

FIM DE ANO
GUIA ASTRAL

15.HOROSCOPO.indd   46 11/14/14   4:34 PM



a este signo, principalmente para os nascidos no 
primeiro decanato (de 21 a 31 de maio), dificul-
tando a clareza mental para decisões sobre novos 
rumos. O mais prudente é seguir como está e deixar 
as grandes mudanças para os próximos anos. 

TRABALHO: O mesmo vale para o traba-
lho. Demissões podem ocorrer, mas convém que 
você procure não ser demitido nem pedir demis-
são. Uma mudança profissional agora pode soar 
bem no início, mas provar não ser tão bom negó-
cio a médio e longo prazo. 

FAMÍLIA: Pessoas da sua família podem 
exigir mais cuidados durante este ano, deixan-
do você um pouco “perdido” dentro da dinâmica 
familiar. Procure criar um ambiente tranquilo em 
sua casa.

Câncer 
(de 21 de junho a 21 de julho)
ELEMENTO: Água
O ano de 2015 pede resguar-
do aos cancerianos, aproveite 

aquilo que lhe é mais precioso, como seu lar, sua 
família, e trate de cuidar e nutrir seus afetos. O 
momento de aventurança vai chegar, mas agora 
é mais prudente ficar no porto seguro.

TRABALHO: Caso você sinta que o seu 
ambiente profissional está passando por trans-
formações, procure ser o agente da mudança e se 
antecipe para guardar seu território ou pedir uma 
mudança de área, em vez de esperar que decidam 
por você. 

FAMÍLIA: A família será o seu porto seguro 
no ano que entra, apesar de poder haver discórdia 
e surpresas. Procure apaziguar os ânimos e saiba 
que dessa forma você garante muito mais suces-
so do que se rebelando contra a dinâmica familiar. 
Mostre seu poder de forma diplomática e não pelo 
uso da força.

Leão 
(de 22 de julho 
a 22 de agosto)
ELEMENTO: Fogo
Os nativos de Leão recebem no 

decorrer de 2015 a força do planeta Júpiter, tido 
como o grande benéfico do zodíaco, fazendo con-
junção e passando pela casa onde se encontra 
seu Sol (representação do seu signo). Com isso, 
mesmo que haja contrariedades vindas de outras 

partes de seu mapa natal, Júpiter vem para ex-
pandir a essência do leonino e apresentar oportu-
nidades de aumentar sua autoconfiança, autoes-
tima e seu poder de persuasão natural. Aproveite 
essa fase para firmar algum projeto pendente ou 
declarar-se para alguém que você há muito tem-
po deseja. Cuidado, apenas, com a exacerbação 
de Júpiter, não fale sem pensar! As viagens, se-
jam elas nacionais ou internacionais, serão um 
tema recorrente durante o ano. 

TRABALHO: Apesar do céu cheio de de-
safios, o leonino poderá contar com a sorte a seu 
lado, principalmente no primeiro semestre. Arris-
que, porém pesquise antes para não falar o que 
não deve. As viagens de negócios estarão favore-
cidas no mesmo período, assim como os estudos 
de especialização e de idiomas.

FAMÍLIA: Com a autoconfiança lá em cima, 
será difícil manter o leonino por muito tempo 
trancado em casa. Ele vai querer a família para 
viajar, ir ao cinema, a parques, enfim, a qualquer 
lugar onde ele possa se sentir livre e solto. Novos 
relacionamentos são especialmente bem-vindos, 
e os já existentes recebem uma proteção especial 
no decorrer do ano.

Virgem 
(de 23 de agosto 
a 22 de setembro)
ELEMENTO: Terra
Os nativos de Virgem sentirão 

necessidade de aprofundar-se em questões que 
anteriormente podem tê-los perturbado de al-
guma forma, simplesmente porque o seu poder 
analítico, ainda que lhes servisse muito no campo 
material e “terreno”, não lhes permitia enxergar as 
questões de maneira globalizada, encarando que 
passado, presente, futuro, material, afetivo ou es-
piritual são uma coisa só e não possuem o forma-
to linear que o virginiano espera encontrar. Este é 
o grande “presente” para os nascidos entre o fim 
de agosto e fim de setembro: a sabedoria para 
encarar e analisar as suas questões, independen-
temente de que área forem, num escopo de 360 
graus, sem julgamentos. Aproveite!

TRABALHO: O momento agora é de plan-
tar e germinar, e faça a colheita somente a partir 
do fim de 2015. Não desperdice as oportunida-
des que aparecerão como caídas do céu, tanto 
que o mais cético dos nativos poderá não acredi-
tar, mas este é o momento de esperar por aquela 

promoção, oferta de emprego ou negócio, mesmo 
que tudo a seu redor esteja parecendo contrário 
aos seus desejos. Fique de olho.

FAMÍLIA: O virginiano verá que 2015 trará 
diversas oportunidades de consolidar sua vida fa-
miliar por iniciativa própria. É importante observar 
que um comportamento destemido funcionará 
muito bem para o nativo, tenha ele já formado 
uma família e queira estreitar esses laços ou es-
teja a ponto de formar uma nova. Semeie o bem e 
sua colheita virá em breve.

Libra 
(23 de setembro 
a 22 de outubro)
ELEMENTO: Ar
O nativo de Libra terá de contar 

com toda a sua diplomacia para fluir por 2015 de 
forma suave. Os planetas Plutão e Urano estão 
criando aspectos aflitos aos nascidos até o dia 
10 de outubro e já mostrando “a que vieram” para 
os nascidos após esse período. Fisicamente, isso 
pode criar uma ansiedade incomum para o libria-
no, que está acostumado a racionalizar situações 
e lidar com seus desafios com uma boa conversa 
ou mediação. O momento agora pede o enfren-
tamento, coisa que muitas vezes o signo prefere 
evitar em prol do equilíbrio próprio e da relação 
em questão. A dica aqui é não cair na tentação 
de lidar com os assuntos como sempre fez, não 
se acomode na sua antiga maneira de negociar e, 
sim, encontre novos meios de lidar com embates. 
O ano vai exigir mais da sua inteligência emocio-
nal do que de sua racionalidade.

TRABALHO: Assim como no campo amo-
roso, o trabalho também exigirá um tanto da sua 
diplomacia, mesmo que neste momento astrolo-
gicamente tenso você não esteja nem um pouco 
propenso a ceder ou a servir de conciliador. É pro-
vável até que essa mudança de comportamento 
lhe cause estranheza e a seus colegas, mas é 
simplesmente o reflexo do movimento dos plane-
tas ao redor do seu Sol (Libra). Não perca a pa-
ciência nem entregue o jogo, o ciclo em que você 
está é de mais assertividade, então talvez seja a 
hora de juntar mesmo o seu talento de mediador 
com uma postura de mais opinião quando esta 
lhe for exigida. Como foi dito anteriormente, siga 
o fluxo e não perca a paciência. 

FAMÍLIA: Em 2015, ao contrário do que 
possa ter sido no passado, você se verá em des-
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taque em seu núcleo familiar. Seja pela neces-
sidade interna de se expressar de forma mais 
veemente, seja pelo desafio que a vida em família 
possa lhe impor. Lembre-se do conselho da diplo-
macia versus assertividade, enquanto entra em 
contato com suas emoções. Os planetas apon-
tam para uma grande mudança interior que, se 
bem administrada, poderá lhe render frutos nos 
próximos 5 anos. Enquanto isso, paciência e per-
severança.

Escorpião 
(de 23 de outubro 
a 21 de novembro)
ELEMENTO: Água
O signo de Escorpião, em 2015, 

dá adeus ao planeta Saturno, conhecido como o 
limitador, que nos últimos 2 anos e meio causou 
problemas com autoridades, fiscais, com bancos 
ou simplesmente na vida corriqueira aos nativos 
deste signo, limitando suas finanças, sua liber-
dade e suas paixões. Com a saída dele do signo, o 
escorpiano finalmente poderá ir fundo e voltar a 
ser quem realmente é: um ser intenso, sensível, 

porém não bobalhão, fortemente ligado às suas 
crenças e que mergulha com intensidade em todas 
as áreas em que atua. Com Marte, seu corregente, 
regendo o ano de 2015, o escorpiano poderá ficar 
muito à vontade (até demais se não tomar cui-
dado) em ambientes onde haja disputa de poder 
e de força. Cuidado apenas com a arrogância e o 
desejo de libertar-se de tudo o que veio lhe pren-
dendo nos últimos 2 anos e meio; muitas dessas 
coisas vieram para o seu bem e para o seu apren-
dizado, escolha com cautela o que deve partir.

TRABALHO: A boa e velha forma do escor-
piano está de volta: determinação, foco, disposição 
para a luta, seja na rua, sala de aula, seja na sala 
de reunião. Cuidado apenas para não se exceder e 
“queimar cartuchos”; muita gente que conviveu 
com você nos últimos anos não vai lhe reconhecer.

FAMÍLIA: Ao contrário de Libra, que terá de 
ter paciência em casa, serão os outros que terão 
de ter com você! Por isso, não force muito a bar-
ra e procure despender essa energia novamente 
aflorada em exercícios de alto impacto (caso você 

não tenha problemas na coluna), como corrida, 
boxe e muay thai.

Sagitário 
(de 22 de novembro 
a 21 de dezembro)
ELEMENTO: Fogo
O planeta Saturno entrará pela 

primeira vez em Sagitário em dezembro de 
2014, onde permanecerá até março de 2015 
e voltará por um tempo para o finalzinho de 
Escorpião. O que isso quer dizer? Mesmo com 
todo o otimismo característico dos sagitarianos, 
o planeta trará para sua vida, pelo menos pelos 
próximos 2 anos e meio, assuntos de mais res-
ponsabilidade, sejam eles promoções no traba-
lho, em que o aumento salarial não será muito 
expressivo mas a carga de trabalho o será; sejam 
questões com autoridades, como fiscais, im-
posto de renda e bancos (exemplos: problemas 
com cartão de crédito). Definitivamente não é 
um ano para o sagitariano sair gastando. Segure 
o que você já possui; se necessário for, faça uma 
reforma no seu espaço, não deixe as pendências 

FIM DE ANO
GUIA ASTRAL

Deu vontade?
Tá pronto!

O Bolo de Caneca Dr.Oetker 
é prático e fácil de fazer: basta 
1min10s no micro-ondas para 
você saborear um bolo fofinho 
e delicioso.
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taque em seu núcleo familiar. Seja pela neces-
sidade interna de se expressar de forma mais 
veemente, seja pelo desafio que a vida em família 
possa lhe impor. Lembre-se do conselho da diplo-
macia versus assertividade, enquanto entra em 
contato com suas emoções. Os planetas apon-
tam para uma grande mudança interior que, se 
bem administrada, poderá lhe render frutos nos 
próximos 5 anos. Enquanto isso, paciência e per-
severança.

Escorpião 
(de 23 de outubro 
a 21 de novembro)
ELEMENTO: Água
O signo de Escorpião, em 2015, 

dá adeus ao planeta Saturno, conhecido como o 
limitador, que nos últimos 2 anos e meio causou 
problemas com autoridades, fiscais, com bancos 
ou simplesmente na vida corriqueira aos nativos 
deste signo, limitando suas finanças, sua liber-
dade e suas paixões. Com a saída dele do signo, o 
escorpiano finalmente poderá ir fundo e voltar a 
ser quem realmente é: um ser intenso, sensível, 

porém não bobalhão, fortemente ligado às suas 
crenças e que mergulha com intensidade em todas 
as áreas em que atua. Com Marte, seu corregente, 
regendo o ano de 2015, o escorpiano poderá ficar 
muito à vontade (até demais se não tomar cui-
dado) em ambientes onde haja disputa de poder 
e de força. Cuidado apenas com a arrogância e o 
desejo de libertar-se de tudo o que veio lhe pren-
dendo nos últimos 2 anos e meio; muitas dessas 
coisas vieram para o seu bem e para o seu apren-
dizado, escolha com cautela o que deve partir.

TRABALHO: A boa e velha forma do escor-
piano está de volta: determinação, foco, disposição 
para a luta, seja na rua, sala de aula, seja na sala 
de reunião. Cuidado apenas para não se exceder e 
“queimar cartuchos”; muita gente que conviveu 
com você nos últimos anos não vai lhe reconhecer.

FAMÍLIA: Ao contrário de Libra, que terá de 
ter paciência em casa, serão os outros que terão 
de ter com você! Por isso, não force muito a bar-
ra e procure despender essa energia novamente 
aflorada em exercícios de alto impacto (caso você 

não tenha problemas na coluna), como corrida, 
boxe e muay thai.

Sagitário 
(de 22 de novembro 
a 21 de dezembro)
ELEMENTO: Fogo
O planeta Saturno entrará pela 

primeira vez em Sagitário em dezembro de 
2014, onde permanecerá até março de 2015 
e voltará por um tempo para o finalzinho de 
Escorpião. O que isso quer dizer? Mesmo com 
todo o otimismo característico dos sagitarianos, 
o planeta trará para sua vida, pelo menos pelos 
próximos 2 anos e meio, assuntos de mais res-
ponsabilidade, sejam eles promoções no traba-
lho, em que o aumento salarial não será muito 
expressivo mas a carga de trabalho o será; sejam 
questões com autoridades, como fiscais, im-
posto de renda e bancos (exemplos: problemas 
com cartão de crédito). Definitivamente não é 
um ano para o sagitariano sair gastando. Segure 
o que você já possui; se necessário for, faça uma 
reforma no seu espaço, não deixe as pendências 
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se acumularem e contente-se com isso. Sa-
turno costuma limitar, e muito, os assuntos do 
signo por onde ele passa, então é um tempo de 
mais severidade e vigilância. 

TRABALHO: Pode esperar mais respon-
sabilidades para o seu lado. Aquele chefe chato 
pode ser mandado embora e você acumulará as 
funções dele. Acumulará sim, porque Saturno 
nunca fala das grandes promoções profissio-
nais, mas descreve o trabalho árduo para chegar 
nesse patamar. Uma vez tendo ascendido a esse 
degrau, aí realmente se configura a de nível pro-
fissional, mas nunca isento do ônus, que é a carga 
extra de trabalho. 

FAMÍLIA: O sagitariano terá de cumprir 
dupla jornada em 2015: no trabalho e em casa, 
assumindo uma posição de autoridade que para 
ele pode ser estranha, já que sempre foi o genero-
so, boa-praça e otimista do núcleo. É possível que 
um parente ou um amigo muito próximo necessi-
te de sua ajuda durante o novo ano, o que obrigará 
você a assumir essa posição mais austera.

Capricórnio 
(de 22 de dezembro 
a 22 de janeiro)
ELEMENTO: Terra
O principal desafio do capricor-

niano em 2015 reside justamente em sua es-
trutura pessoal. Signo tido como sério, sólido e 
confiável, o nativo poderá passar por mudanças 
internas bastante intensas durante o ano, se-
jam essas provocadas por ele, seja fruto de uma 
desestabilização do seu meio, tais como crises, 
rompimentos ou reajustes. Como o capricorniano 
adora se programar e não joga para perder, essa 
instabilidade pode lhe ser extremamente incômo-
da, muito mais do que para qualquer outro signo. 
Agora é a hora de mergulhar no fundo de sua alma 
para compreender os reais motivos das mudan-
ças, que muitas vezes são projeções de nossos 
medos e anseios. O que a gente não gosta de 
enxergar em nós mesmos frequentemente nos é 
mostrado exteriormente por uma pessoa ou situ-
ação. Você tem toda a capacidade de se levantar, 
então segure firme nas rédeas da sua vida, mas 
não resista a essas mudanças: ao final você verá 

que elas lhe transformaram em alguém muito 
mais forte e capaz. 

TRABALHO: Possíveis mudanças de local 
de trabalho ou de trabalho em si. Uma flexibilida-
de não usual poderá ser exigida de você. Não reme 
contra a maré. 

FAMÍLIA: Crises no núcleo familiar poderão 
irromper, mas perceba que, no fundo, o pomo da 
discórdia é você mesmo. A forma como você se 
relaciona deverá ser transformada. Abra mais o 
seu coração e as linhas de diálogo.

Por Bárbara Burgos (barbara.zukerman@
gmail.com) – astróloga, com a colaboração  
da taróloga Adriana Kastrup  
(adrianakastrup@uol.com.br) 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
AstrologiaPuraeSimples 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
adriana.kastrup
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2015 está logo aí, e essa é uma boa oportunidade para arrumar a 
casa e deixar velhos hábitos para trás, tudo para organizar sua rotina 
e permitir que, de fato, o Ano-Novo chegue! | POR LAUREEN DÁVILA

Tudo em ordem!

FIM DE ANO
ARRUMAÇÃO

COM A APROXIMAÇÃO do novo 
ano, sempre vem aquela vontade de pôr a 
vida em ordem e respirar novos ares! Para 
isso, é necessário que as mudanças come-
cem de dentro para fora, seja estabelecendo 
metas, seja colocando tudo no seu devido 
lugar. Que tal começar pela arrumação da 
casa, por que não? Desapegue-se e levante 
o astral do seu lar a partir de agora! Con� -
ra algumas dicas práticas de Ingrid Lisboa, 
especialista em organização, que vão lhe 
ajudar a organizar a vida, desde os pequenos 
detalhes até o seu cotidiano por completo.

VELHOS HÁBITOS, 
VELHA VIDA
Não adianta! Antes de tentar manter sua 
casa em ordem, é preciso rever velhos hábi-
tos. Lembre-se: seu lar é um re� exo do seu 
dia a dia, portanto, costumes desorganizados 
criam desorganização. Para incluir a arru-

mação em sua rotina, procure um lugar � xo 
para cada coisa, como chaves e óculos. Des-
sa maneira, você terá tudo sempre à mão e 
nada estará jogado por aí. Porém, mesmo 
depois de pôr tudo em ordem, sua casa não 
se manterá arrumada sozinha, por isso pra-
tique a devolução de cada coisa a seu lugar.

QUALQUER HORA É HORA!
Arrumar a casa faz parte de um processo; 
por isso, qualquer hora e qualquer data são 
um bom momento para praticar! Procure 
organizar aos poucos, dedicando 15 minu-
tos do seu dia para pôr as coisas de volta no 
lugar. Se deixar para arrumar tudo de uma 
só vez, será uma tarefa chata e cansativa, e 
você, provavelmente, não se empolgará para 
� nalizá-la. Já para as arrumações gerais da 
casa, tente realizá-las duas vezes ao ano, ou, 
no mínimo, uma vez, porque se passar disso 
você vai acumular coisas demais!

COMECE PELA COZINHA
Um bom lugar para dar o chute inicial na 
arrumação é a cozinha, uma vez que toda a 
família se beneficia desse cômodo e acaba 
se envolvendo no processo. Organize a des-
pensa, geladeira e armários, unindo as coisas 
que você normalmente utiliza. Por exemplo, 
deixe os potes de plástico em um só lugar, o 
copo perto do filtro, os temperos e panelas 
próximos ao fogão, e assim por diante. Falan-
do nos recipientes plásticos, eles podem até 
dar uma dor de cabeça na hora de guardá-los, 
mas a solução é simples: dê preferência a for-
matos quadrados e retangulares, pois eles se 
encaixam melhor e, na hora de comprar, leve 
poucos modelos, mas em grandes quantida-
des. Isso vai facilitar na organização e pode 
economizar um bom espaço!

NÃO FUJA DO 
GUARDA-ROUPA!
Se você é daquelas pessoas que adoram rou-
pas e não resistem à compra de camisetas, 
uma de cada cor, organizar o guarda-roupa 
pode parecer um bicho de sete cabeças, po-
rém, com algumas atitudes simples, seu ar-
mário pode ficar muito mais funcional. A 
primeira coisa que você deve fazer, e talvez 
a mais dolorida, é abrir o coração e as portas 
do armário para se livrar das peças antigas 
que você não usa mais. Se você não as veste 
há mais de 2 anos, é sinal de que está na hora 
de praticar o desapego e mandar elas embo-
ra, uma vez que a chance de você utilizá-las 
novamente é de apenas 20%. Depois disso, 
procure organizar as peças respeitando os 
tecidos: malha, tricô, jersey e viscolaycra não 
devem ser penduradas, mas, sim, dobradas. 
Enquanto as camisas e calças sociais � cam 
mais bem acomodadas em cabides. Atitudes 
como essas preservam  as roupas por mais 
tempo e deixam a temida hora do “com que 
roupa eu vou?” muito mais simples e prática!

SE JOGA!
Se você quer mesmo respirar novos ares no 
começo do ano, entre com tudo na arruma-
ção! Encare com positividade as mudanças 
e deixe para trás tudo o que não cabe mais 
em 2015, dando espaço para coisas boas e 
novas. O processo pode até ser um pouco 
demorado, mas, com certeza, no próximo 
ano, as coisas estarão em ordem, sua rotina 
muito mais leve e sua casa com bom astral!
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