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NOS DIAS DE BAIXA TEMPERATURA

EDITORIAL

TEMPORADA
GASTRONÔMICA
A ÉPOCA É DE COMIDAS GOSTOSAS E TENTADORAS! A começar pela carne, um dos alimentos mais versáteis, saborosos e nutritivos, que
chega à mesa dos brasileiros em versões deliciosas. Há quem goste dela cozida,
alguns a preferem na brasa, ao melhor estilo churrasco, e, outros, na grelha. Esse
alimento tão democrático, no Paulistão, vem de frigorífico próprio, com cortes
selecionados e com o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), que chancela
a qualidade da carne. Por isso, é a matéria de capa da terceira edição da COM
VOCÊ, e vem no formato de manual prático para você desvendar, de uma vez
por todas, as diferenças entre os tipos de cortes e as preparações ideais para cada
um deles. Aprenda também algumas receitas que vão enriquecer o menu do seu
inverno. Ainda no campo da gastronomia, é quase impossível resistir às delícias
típicas das festas juninas. Nesta edição, tem receita de pinhão, pamonha grelhada com queijo, doce de abóbora, quentão, vinho quente e outras preparações
encantadoras para você caprichar no menu junino. Nos dias em que o frio bater
à porta, que tal um chá? Essa bebida milenar é uma ótima aliada para aquecer o
corpo e é possível encontrá-la em sachês para efusões práticas e aromáticas, com
os mais diversos sabores, como frutas silvestres e camomila com mel. E, para
apaziguar as baixas temperaturas, que tal uma deliciosa sopa? E põe deliciosa
nisso! Na seção Vapt-Vupt, aprenda a fazer uma sopa de queijo e vinho, para
surpreender a todos com uma preparação simples, porém digna de chef !
Veja também o que fazer quando o bebê chega à fase em que é hora de introduzir os alimentos salgados na dieta na matéria “É hora da papinha!”. Saiba
por que é importante essa transição e tome nota de algumas receitas básicas e
nutritivas para elaborar esse novo cardápio infantil que vem por aí.
Neste número, confira ainda ideias para evitar o ressecamento da pele durante o inverno e quais os cuidados necessários para que os bichos de estimação
não sofram nesta estação.
Boa leitura!
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MENOS
CALÓRICA

Quem não quer abrir mão
da happy hour nem ficar
de mal com a balança
está sempre em busca de
petiscos e bebidas lights.
A cerveja Itaipava Light é
25% menos calórica e tem
como característica o fato
de ser ainda mais leve do que
as cervejas pilsen, sem abrir
mão do sabor. São cerca de
35 kcal por 100 ml da bebida.
É comercializada em duas
versões: garrafa long neck de
250 ml e a lata de 350 ml.

TRADIÇÃO EUROPEIA

De origem francesa, o brioche nasceu na
Normandia no século XVI, feito com alto teor
de manteiga e ovo. No Paulistão, o tradicional
pão fofinho, especialidade da padaria, é
vendido por quilo (em média, são fabricados
3.000 kg por mês). Pode ser consumido
em qualquer refeição do dia, servido
com recheios doces e salgados, como a
tradicional manteiga ou uma deliciosa geleia.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DOCES COM RESTRIÇÕES

Quem tem alergia a leite ou intolerância a lactose pode encontrar variedade de produtos nas
prateleiras do Paulistão. Quando o assunto é chocolate, o Choco Soy Mais é um delicioso wafer
recheado e coberto com chocolate a base de soja e adoçado com açúcar orgânico. Se bater
aquela vontade de comer uma bolacha, experimente os Biscoitos Liane Diversão Recheados.
O doce é produzido sem lactose nem proteína do leite e está disponível em vários sabores.

BOM APETITE!

Mais do que gostar de cozinhar, é preciso
ter aliados que ajudem no preparo das
receitas. O conjunto de panelas da linha
Páprika, da Multiflon, acaba de chegar às
prateleiras do Paulistão e é uma opção
para quem busca otimizar o tempo
sem abrir mão do sabor dos alimentos.
De alumínio e com revestimento
antiaderente, vem com frigideira, leiteira,
duas panelas e uma caçarola.

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.

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... PINHÃO

Semente histórica

Originário da araucária, árvore típica da Região Sul do Brasil, o pinhão é excelente opção
para a estação mais fria do ano e um aliado na preservação da natureza.
POR BRUNA GONÇALVES

O

pinhão tem formato semelhante ao de um foguete e
é recoberto por uma casca lisa de cor escura, e quem o
prova garante que o sabor, a textura e o aroma são únicos. Típico do inverno e das festas juninas, ele pode ser
cozido ou assado e servir como ingrediente para receitas
doces e salgadas. Para sentir o gosto da polpa, a parte comestível do
alimento, é preciso ter paciência ao deixar cozinhar lentamente para
que a casca se abra e amoleça a semente.
Originário da araucária, também conhecida como pinheiro-do-paraná, árvore típica da Região Sul do país e também presente
em São Paulo, o pinhão é encontrado somente na árvore fêmea da
espécie, que começa a produzir com 12 a 15 anos, em forma de pinha nos galhos a pelo menos 8 metros de altura. Quando amadurece, a pinha cai e solta o pinhão. A colheita ainda é artesanal e ocorre
geralmente entre abril e junho, podendo se estender até setembro.
Uma árvore adulta produz, em média, 80 pinhas por ano, sendo que
cada uma contém cerca de 90 pinhões, resultando em mais de 7 mil
sementes por árvore.
Muito antes de cair no gosto popular, o alimento era a principal
fonte de nutrição de algumas tribos indígenas do sul do país, há 6
mil anos. Assados na fogueira, os pinhões eram conservados pela
população por grandes períodos, que os enterravam na argila. Além
disso, a semente também era fonte de alimento para algumas espécies de animais, como porcos selvagens.

Mesmo com todo esse apelo cultural, o corte indiscriminado
da araucária ainda é muito grande. “Com a exploração madeireira,
restam apenas 3% da vegetação, cuja espécie está ameaçada de extinção. É preciso ressaltar a importância regional, o potencial na alimentação e suas diversas formas de aproveitamento”, explica Rossana Catie Bueno de Godoy, pesquisadora da área de tecnologia de
alimento da Embrapa Florestas (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) e coordenadora do livro O Pinhão na Culinária.

Nutrição garantida

Além de incrementar o cardápio e ser saboroso, o pinhão faz bem
para a saúde, por ser rico em proteínas e fibras, e seu consumo pode
ajudar a prevenir doenças intestinais. Na semente, também são encontrados ácidos graxos, que contribuem para a redução do colesterol, ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares.
Também possui minerais como cobre, zinco, magnésio, ferro,
manganês, cálcio, enxofre, fósforo, sódio e potássio. Este último ajuda
a controlar a pressão arterial. “O pinhão é um alimento recomendado para crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento, atletas
e trabalhadores, por ter aporte de energia e calorias”, ressalta Rossana.
Assim como tudo em excesso pode fazer mal, o consumo do
pinhão deve ser moderado, uma vez que possui alto teor de gordura:
uma porção de 100 g de pinhão cru pode ter 192,69 kcal, enquanto
uma cozida possui 160,58 kcal.
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ESCOLHAS
CERTAS!

AMIDO DE
MILHO YOKI
Sinônimo de preparo
de mingaus, cremes
e molhos para massas,
a farinha feita de milho
é uma santa ajuda
em diversas receitas
que reforçam sua
versatilidade
na cozinha.

CHICO BALANCEADO COM PINHÃO

Tempo de Preparo: 3 horas  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• 2 e ½ xícaras (chá) de açúcar
• 5 bananas nanicas
• 1 lata (395 g) de leite condensado
• 1 e ½ xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de amido de milho
• 3 ovos (separar as gemas das claras)
• 6 colheres (sopa) de açúcar
• 1 xícara de pinhão

MODO DE PREPARO

1. Caramelize uma fôrma refratária

com as xícaras de açúcar e reserve.

2. Leve ao fogo médio o leite condensado,

o leite, as gemas peneiradas e o amido de milho.

3. Misture o pinhão e mexa sem parar até engrossar.
4. Bata as claras em neve com o restante do açúcar.
5. Para a montagem da sobremesa, cortar as bananas

em rodelas e pôr sobre o caramelo da fôrma refratária.

6. Acrescente o creme com o pinhão e,

por último, as claras em neve.

roda pe sustare - sangra.pdf 1 27/05/2015 09:00:51

LEITE
CONDENSADO
ITAMBÉ
Originário da França
e popularizado na Guerra
Civil Americana (18611865), o produto é fácil
de ser estocado e pode
ser consumido puro ou
fazer parte de saborosas
receitas, dando um toque
e consistência especial.

7. Leve ao forno médio até dourar as claras.
8. Deixe esfriar e leve à geladeira. Sirva gelado.

AÇUCAR REFINADO
CARAVELAS
Também conhecido
como açúcar branco,
é o mais comum nos
supermercados e permite
uma diluição perfeita no
preparo de cada prato.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

Temporada de

FESTANÇA
A festa junina é uma das celebrações mais típicas do Brasil;
então, aproveite a ocasião para se inspirar e receber os amigos em casa, com
delícias irresistíveis, sem hora para terminar. | POR WALQUIRIA BOTARO

ELA ACONTECE EM VÁRIAS PARTES DO PLANETA com características um
tanto diferentes, mas se tornou um dos símbolos culturais mais tradicionais de nosso país.
A época é de festa junina, que merece, sim, ser comemorada, principalmente em relação
às receitas de lamber os dedos. Para reunir os amigos e preparar uma recepção em casa
que tenha a festa junina como tema, é importante fazer um bom planejamento e usar a
criatividade, e, como oferecer uma festa sempre tem custo, a ideia é sugerir que cada convidado traga um prato típico ou uma bebida, e nós, da revista Com Você, damos uma mão
com dicas de guloseimas que são práticas de fazer e podem ser divididas entre os amigos
para abrilhantar a ocasião. Então, siga o caminho da roça, porque foi de lá que trouxemos
as nossas inspirações, e aproveite a festança!
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BOLO DE MILHO VERDE
 Tempo de Preparo: 45 minutos
 Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 6 espigas de milho
• 2 copos (americano) de leite
• 4 ovos
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 pitada de sal
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO

1. Bata tudo no liquidificador

até obter uma mistura homogênea.

2. Despeje a mistura em uma fôrma

untada e enfarinhada e asse em forno
a 180 °C por cerca de 30 minutos.

PAMONHA GRELHADA COM QUEIJO

 Tempo de Preparo: acima de 45 minutos  Rendimento: 4 porções
INGREDIENTES
• 2 espigas de milho
• 1/3 de xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de óleo
• Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
• 1/3 de cebola média ralada
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 4 fatias de queijo minas
• 4 rodelas de tomate
• Sal e orégano a gosto

IMAGENS ILUSTRATIVAS

MODO DE PREPARO
1. Aqueça o forno em temperatura alta.
2. Debulhe as espigas, retire os grãos
com uma faca e bata o milho
com o leite no liquidificador.
3. Em uma tigela, misture o milho
batido com o óleo, o sal, a pimentado-reino e a cebola ralada.
4. Transfira para um refratário untado
com manteiga e leve ao forno a
220 °C até dourar.

5. Deixe a pamonha esfriar e,

em seguida, corte-a com a ajuda
da boca de um copo, para deixar as
fatias bem arredondadas.
6. Em grelha antiaderente, coloque
2 colheres (chá) de azeite e grelhe
as pamonhas dos dois lados.
7. Sobre cada pedaço, arrume uma fatia
de queijo e uma rodela de tomate.
8. Regue com azeite, tempere com
sal e orégano, e deixe o queijo derreter.
Sirva a seguir.

DICA:

Que tal substituir o
queijo tradicional
por uma generosa
camada de
Requeijão Cremoso
Catupiry? Hummm!
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PAPO DE COZINHA
MEU MENU

ARROZ-DOCE

 Tempo de Preparo: 20 minutos
 Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES

• 1 xícara (chá) de arroz lavado
• 4 xícaras (chá) de água
• 2 xícaras (chá) de leite
• Canela em pau a gosto
• Cravo-da-índia a gosto
• 1 lata de leite condensado
• 1 vidro de leite de coco

MODO DE PREPARO

1. Na panela de pressão, ponha o arroz,

a água, o leite, a canela e o cravo.

2. Tampe a panela e deixe cozinhar

durante 5 minutos após o início
da pressão.
3. Abra a panela com os devidos
cuidados, junte o leite condensado,
o leite de coco e deixe cozinhar
por mais 5 minutos sem pressão.
4. Coloque o arroz em taças ou no
recipiente que preferir.

PASTEL FRITO

 Tempo de Preparo: 30 minutos  Rendimento: 12 porções
INGREDIENTES
• ½ kg de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de óleo
• Água para dar o ponto
• 1 colher (chá) de sal
• 1 colher (sopa) de aguardente
• Óleo para fritar
RECHEIO

• 250 g de carne moída
• 2 ovos cozidos
• 1 cebola
• 1 dente de alho
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 100 g de azeitona sem caroço
• Salsa e cebolinha a gosto
• Sal a gosto
• 1 pitada de pimenta-do-reino
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MODO DE PREPARO
1. Em um recipiente ponha a farinha, o óleo,
a aguardente e o sal, misturado com a água morna.
2. Mexa com as mãos, e a seguir amasse bem sobre uma
superfície lisa.
3. Após amassar bem, abra porções da massa
com o auxílio do rolo (deixe a massa bem fina)
e acrescente o recheio da carne moída.
4. Una as bordas e aperte com a ponta de um garfo.
5. Frite no óleo quente, em fogo médio-alto,
e escorra com o auxílio de uma escumadeira,
antes de deixar para secar em papel-toalha.
RECHEIO
1. Coloque a carne moída em uma panela e leve ao fogo,
vá mexendo até que fique completamente enxuta e solta.
2. Feito isso, junte a manteiga, a cebola batidinha
e o alho socado.
3. Refogue bem, tempere com o sal e a
pimenta-do-reino, acrescente as azeitonas picadinhas,
os ovos em pedacinhos e boa porção de salsa e cebolinha,
cortadas bem fininhas.
4. Deixe por mais uns 2 a 3 minutos no fogo
e ponha para esfriar.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

PÍLULAS DE
CURIOSIDADES
☛ Como o mês de junho é a época da colheita
do milho, grande parte dos doces, bolos
e salgados relacionados às festividades
é feita desse alimento. Pamonha, curau, milho
cozido, canjica, cuscuz, pipoca e bolo de milho
são apenas alguns exemplos.
☛ Entre os enfeites para decorar as festas juninas,
os mais comuns são as bandeirolas. Elas
surgiram porque os três santos homenageados
na festa (Santo Antônio, São João e São Pedro)
tinham suas imagens pregadas em bandeiras
coloridas e imersas em água, a famosa lavagem
dos santos. Com isso, acredita-se, a água fazia
a purificação das pessoas, que se molhavam
com ela. Com o passar do tempo, essas
bandeiras foram sendo substituídas pelas
bandeirinhas menores, que trazem a mesma
simbologia de purificar o ambiente da festa.
☛ Das tradições francesas, o povo brasileiro
incorporou a “quadrille” (quadrilha), que
é uma dança de pares característica dos
casamentos da França, na Idade Média.
Ao assistir a uma dança de quadrilha, podemos
perceber quantas palavras desconhecidas
são ditas pelos puxadores. Anarriê, ampassã,
tour, dentre outras, que são termos de
origem francesa, parecidos com os de festas
da aristocracia que abriam os bailes mais
requintados da época.

DOCE DE ABÓBORA

 Tempo de Preparo: 30 minutos  Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 2 kg de abóbora cortada em cubos
• 1 xícara (chá) de água
• 4 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado
• 1 colher (sobremesa) de cravo-da-índia
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MODO DE PREPARO

1. Em uma panela grande, cozinhe

a abóbora com a água e o cravo.
2. Mexa de vez em quando com uma colher
de pau, até que a abóbora se desmanche
e o líquido evapore.
3. Acrescente o açúcar e deixe cozinhar
por mais 20 minutos, mexendo sempre.
4. Junte o coco ralado, misture e,
sem parar de mexer, cozinhe até que
o doce se desprenda do fundo da panela
e fique cremoso e brilhante.

☛ Os fogos de artifício, segundo a tradição popular,
serviam para despertar São João Batista.
Os balões eram soltos para avisar que a festa
ia começar. Os balões, no entanto, constituem
atualmente uma prática proibida por lei em
muitos locais, por causa do risco de incêndio.
☛ Para os cristãos, a fogueira está relacionada
ao nascimento de São João Batista.
Contam os católicos que Santa Isabel
acendeu uma fogueira para avisar a Maria,
mãe de Jesus, do nascimento de seu filho,
João Batista, no dia 24 de junho. Para
os pagãos, a fogueira espanta os maus
espíritos. Segundo a tradição, no aniversário
de Santo Antônio, a fogueira é montada
no formato quadrangular; no de São João, em
forma de pirâmide; e no de São Pedro,
no formato de triângulo.
FOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK

IMAGENS ILUSTRATIVAS

ADEGA
CACHAÇAS E VINHOS

DICA

PAULISTÃO

Bebidas

JUNINAS
Além do farto e gostoso cardápio de
comidas da festa junina, não ficam de fora as
bebidas típicas que aquecem a temporada.
POR WALQUIRIA BOTARO

PARA ESQUENTAR AS NOITES JUNINAS, nada melhor
que fazer jus às bebidas que são as estrelas desta época do ano.
Ressurgem, então, como apaziguadores das baixas temperaturas,
o quentão e o vinho quente. O primeiro é feito com aguardente
ou cachaça, com pequenas variações de especiarias, conforme a
região. Ao juntar a cachaça, o cravo, a canela e o gengibre, não há
como não aquecer até a alma! Por outro lado, há quem prefira o
vinho quente, outro clássico da festividade, que é preparado com
especiarias, como o cravo e a canela, e outros ingredientes, como
açúcar e maçã. Se a ideia é degustar a bebida em casa, a revista Com
Você sugere receitas fáceis e deliciosas das duas bebidas. A dica é
apostar em cachaças e vinhos de qualidade, para não comprometer
o resultado final. Lance mão de copos ou canecas simpáticas, para
que a apresentação fique completa!
16 | Paulistão

QUENTÃO DE
GENGIBRE

 Tempo de Preparo: 30 minutos
 Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 1 litro de aguardente
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• 2 litros de água
• 10 pauzinhos de canela
• 20 cravos
• 2 colheres (sopa) de erva-doce
• 5 raminhos de erva-cidreira
• 1 raiz (média) de gengibre picada
com casca
• Casquinhas de 2 mexericas caipiras
• Casquinhas de um limão
MODO DE PREPARO

1. Ponha o açúcar em uma panela

grande, leve ao fogo brando
e deixe caramelizar.
2. À parte, faça um chá bem forte
com os 2 litros de água e todos
os ingredientes.
3. Deixe ferver até que o chá ﬁque
bem forte e perfumado.
4. Jogue o chá sobre o açúcar
caramelizado, acenda o fogo
novamente e deixe ferver por
mais ou menos 12 minutos.
5. Quando o açúcar estiver
derretido, junte a aguardente,
coe e sirva em seguida.
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BOAS
APOSTAS

AGUARDENTE
VILLA VELHA
965 ML
Esta cachaça
paulista é
envelhecida em
barril de carvalho,
que confere à
bebida um sabor
diferenciado.
AGUARDENTE
YPIÓCA PRATA 1 L
Orgânica, esta
cachaça cearense
é destilada de
cana-de-açúcar
e envelhecida
por 1 ano em tonéis
de madeira.
AGUARDENTE
TERRA
BRAZILIS 1 L
De cor amadeirada
e sabor suave, esta
cachaça passa
por processo de
envelhecimento em
tonéis de carvalho.
IMAGENS ILUSTRATIVAS

VINHO QUENTE

 Tempo de Preparo:
até 30 minutos
 Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de água
• 4 canelas em rama
• 4 cravos-da-índia
• Casca de 1 laranja
• 1 maçã cortada em cubinhos
• 1 fatia de abacaxi cortada em
cubinhos
• 1 litro de vinho tinto
MODO DE PREPARO

1. Leve ao fogo o açúcar, a água,

a canela, os cravos, a casca
de laranja, a maçã e o abacaxi.
2. Deixe ferver por 5 minutos.
3. Junte o vinho e deixe no fogo
até ferver novamente.
4. Desligue o fogo e distribua o
vinho em canecas.
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VINHO GÓES TINTO
DE MESA SECO
Resulta dos cortes entre
as uvas bordô e com
predominância da uva Isabel.
É um vinho com coloração
rubi, aroma e sabor típicos.
VINHO TINTO
PORTUGUÊS LADY
IN RED 750 ML
Tipicamente frutado,
este vinho produzido
no sul de Portugal
é fácil de ser apreciado
por sua leveza.

PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA
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CHÁ REAL

MULTIERVAS
CAMOMILA
COM MEL COM
10 SACHÊS 14 G
Conhecida por ser um dos
calmantes naturais e conter ação
anti-inflamatória e propriedades
digestivas, a versão de camomila
com toque de mel confere
suavidade ao sabor. É uma ótima
opção para quem quer relaxar após
um dia exaustivo de trabalho ou
para ter uma boa noite de sono.

CHÁ TWININGS

Aqueça o paladar

Consumido há 5 mil anos, o chá conquistou o mundo pela diversidade, praticidade
de preparo e por combinar com qualquer ocasião. | POR BRUNA GONÇALVES
DEMOCRÁTICOS PELA VARIEDADE
DE SABORES, os chás são muito bem-vindos
quando as temperaturas começam a despencar.
São conhecidos por acalmar, além de serem excelentes para a saúde, principalmente para combater a gripe, e ainda ótima opção para quem
busca boa companhia e sensação de bem-estar.
Considerado uma bebida milenar, consumido há 5 mil anos, o chá conquistou o mundo
com sua diversidade e seus aromas agradáveis,
além, é claro, da praticidade no preparo, principalmente com a criação das versões em sachês.
O sucesso da bebida se deve também à versatilidade, ao ser servida quente ou gelada e ao combinar com pratos doces e salgados.
O gosto pelo chá teria surgido em 2737
a.C, na China. Segundo a lenda, tudo começou quando o imperador Shên Nung sentou-se para descansar sob a sombra de uma árvore,
enquanto seus súditos ferviam água para beber. Algumas folhas caíram na água quente e
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fez com que despertasse a curiosidade do imperador, que teria provado a bebida com o sabor das folhas. Ele adorou! Nascia, aí, o chá.
A bebida tornou-se símbolo de sofisticação,
ao virar a queridinha das duquesas e rainhas da
Inglaterra, no século XIX. No famoso “chá das 5”
– como ficaram conhecidos os encontros sociais
–, sanduíches, pães doces e bolos eram servidos
com a bebida.
O chá também é conhecido por ser um remédio natural. Estudo publicado no American
Journal of Clinical Nutrition mostrou que quem
consome chás e café têm menos risco de desenvolver câncer no cérebro. Outra pesquisa feita
pela Universidade de Utrecht, na Holanda, revelou ainda que as bebidas ajudam no combate a
doenças cardíacas.
Por isso, seja para começar ou terminar o dia
bem, no intervalo do trabalho ou para receber
amigos e familiares para um lanche da tarde, não
deixe de ter um chazinho em casa!

FRUTAS
SILVESTRES
COM 10 SACHÊS
20 G
De tradição inglesa e com
mais de 300 anos de mercado,
esse chá é uma combinação
única de sabores de frutas
vermelhas, que origina um sabor
intenso, encorpado e refrescante
a cada gole. Experimente servir
a bebida acompanhada de
uma fatia de bolo de chocolate.

CHÁ DR.
OETKER

MAÇÃ E CANELA
COM 15 SACHÊS 30 G
A combinação da fruta com a
especiaria é rica em benefícios
e uma opção para quem não
está de bem com a balança,
além de ajudar no controle do
diabetes e do colesterol. A maçã
auxilia na digestão, dificulta
a absorção de gorduras pelo
organismo e, por ser rica em fibras,
regula o intestino. Enquanto a
canela propicia a produção de
insulina, é rica em cálcio e ferro,
ativa a memória e também
dificulta a absorção de gorduras.
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Ao ponto!
Preparamos um manual com as principais
carnes do Paulistão, suas características
e dicas de receitas para fazer neste inverno.
POR BRUNA GONÇALVES

POR QUE
COMPRAR NO
PAULISTÃO?
O FRIGORÍFICO DO
PAULISTÃO PRODUZ
CERCA DE 4 MIL
TONELADAS DE CARNE
POR MÊS. TEM TOTAL
CONTROLE DE TODO O
PROCESSO, DESDE O
PASTO ATÉ A CHEGADA
DOS CORTES À MESA
DOS CONSUMIDORES,
POR ISSO, OFERECE UMA
CARNE DE QUALIDADE E
COM PREÇO ACESSÍVEL.
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A

ssada, na brasa, cozida, malpassada,
ao ponto ou bem passada, não importa! Versátil e saborosa, a carne
bovina está presente em muitas
refeições dos brasileiros, e, como no inverno
o corpo precisa de mais energia, esse é um alimento indispensável da temporada das baixas temperaturas. A escolha do corte e a qualidade fazem toda a diferença no preparo das
receitas. Por isso, o Paulistão Supermercados,
investiu em um frigorífico próprio para levar
até você os melhores cortes de carne bovina,
certificada pelo Serviço de Inspeção Federal
(SIF), isto é, garantia de segurança e qualidade, e de que esse alimento foi abatido em um
frigorífico confiável.
No espaço de 3.400 m², trabalham 65
funcionários que seguem todas as normas de
manuseio, limpeza, higienização e conservação, para que a carne chegue à sua mesa com
garantia de sabor. No supermercado há três
categorias de produtos: Real Boi (embalagens disponíveis na geladeira com os cortes
ideais para o dia a dia), Sabor Gourmet (seleção de cortes nobres) e Paulistão (vendido no
açougue na medida certa para diversas preparações). As carnes são embaladas a vácuo,
processo no qual se misturam oxigênio e gás
carbônico, para manter a qualidade da peça.
DE PRIMEIRA OU DE SEGUNDA?
Embora já tenha ouvido falar ou até mesmo
pedido dessa forma no açougue, o que faz a
carne ser de qualidade é a procedência do
gado e todo o processo de abate, armazenamento, transporte e conservação do alimento
até chegar à sua geladeira. Entre as diversas
raças bovinas existentes no Brasil, a mais comum é a Nelore, de origem indiana e utilizada no Paulistão.
Por isso, quando for comprar, opte por
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estabelecimentos de confiança e observe
a aparência da carne, que deve estar fresca,
firme, com uma cor vermelha intensa e uniforme, ou seja, sem manchas. Também fique
de olho no estado da embalagem e verifique
se no rótulo constam todas as especificações,
como nome da carne, peso etc.
VARIEDADE NA MESA
Uma pessoa consome, em média, cerca de 40
quilos por ano, segundo a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). E
tem mais: somos o quarto país do mundo em
que mais se come carne vermelha. Mesmo
que o alimento seja considerado um dos queridinhos da população, é comum surgir dúvidas, seja de um expert, seja de um iniciante da
cozinha, sobre qual carne usar em certos preparos, diante de tanta variedade. Afinal, o boi
é dividido em 20 partes! (conheça a seguir os
principais cortes encontrados no Paulistão).
A diferença entre elas está relacionada à textura e ao sabor, além da forma de preparo na
cozinha. Churrasco, sopa ou fondue (confira
dicas e receitas ao longo da matéria e na sequência dela) são sugestões perfeitas para os
dias em que o frio bate à porta e requerem
escolhas certas para as receitas.
Já o valor nutritivo costuma ser muito
parecido entre os cortes. A carne é rica em
proteínas, minerais, como ferro e zinco, ácidos graxos, vitaminas do complexo B e possui
reduzido teor de calorias em relação ao fornecimento de nutrientes que oferece.
Para ajudar você na escolha, consultamos
Gabriela Martinoli, chef consultora e professora da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, e
o livro Bíblia do Churrasco (Editora Lafonte),
para explicar as características de cada corte
e a melhor forma de prepará-lo para que sua
receita seja um sucesso!

HARMONIZE COM VINHOS

As carnes vermelhas harmonizam muito bem com vinho tinto, mas a escolha requer alguns cuidados. Os
vinhos mais encorpados, produzidos com as uvas cabernet sauvignon, malbec, syrah, corvina, rondinella,
touriga nacional, tinta-roriz e alfrocheiro, por exemplo, devem ser degustados em dias de temperaturas
mais amenas e frias, sendo ótima combinação para investir com a chegada do inverno. Se for degustar
com churrasco, uma opção pode ser um tannat, que combina bem com o defumado da carne.
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NO PAULISTÃO VOCÊ ENCONTRA

ACÉM
É uma carne macia, com boa concentração de
gordura, por ser um corte dianteiro. Quando bem
limpo, fica ótimo moído e também pode servir
para cozidos ou preparos na panela. Também conhecido como agulha, lombo (lombinho) de acém
ou tirante.

COSTELA
É um dos cortes mais suculentos do boi e corresponde à parte superior da caixa torácica do animal, com muita concentração de ossos. A dica é
cozinhar bastante até que fique macia. Pode ser
feita assada ou na panela, além de ser preparada
na churrasqueira.

CONTRAFILÉ
Esse corte encontra-se na direção oposta à do
filé-mignon, eles estão separados pelas vértebras lombares. Mesmo com gordura lateral, é
uma carne macia e muito saborosa. É utilizada em
diversos pratos, como bife fino ou alto, cozido e,
principalmente, para churrasco.
Dica: Em vez de servir a carne da forma tradicional, em bifes, surpreenda a todos fritando tirinhas
e montando espetinhos com tomate cereja, cebola roxa, pimentão vermelho e verde e abobrinha.
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ALCATRA
Está localizada na parte superior do traseiro do boi e
é um corte macio e bem irrigado, o que lhe confere
bastante sabor. Indicado para o preparo de bifes, bife
à milanesa e picadinhos. Já o miolo de alcatra é extremamente macio e pode ser feito em bifes altos.

CAPA DE FILÉ
O corte fica sobre o contrafilé e possui muita gordura e nervos. Por isso, o mais indicado é fazer pratos cozidos, pois, quando exposto ao calor úmido
durante muito tempo, suas fibras ficam mais macias. Também pode ser comprada moída e servir
como recheios.

COXÃO DURO
Carne extremamente saborosa, e, por ter fibras muito longas, endurecidas e com muita gordura concentrada na parte externa, é indicada para cozimentos prolongados. Carne recheada, hambúrguer e bife
à role são algumas sugestões de preparo.

COXÃO MOLE
É um corte do traseiro e, apesar do nome, não é dos
mais macios. É bom para assados, ensopados, escalopes e bifes finos e enrolados. Também funciona bem em guisados ou cozidos (neste caso, deixe
cozinhar por bastante tempo até ficar macia).

CONTRAFILÉ DE NOIX
Carne extremamente saborosa e macia, em espanhol é conhecida como bife ancho e, em francês, de entrecôte. É ótima opção para fazer na
grelha ou chapa. Quando comprada com osso,
recebe o nome de bisteca.

FILÉ-MIGNON
Considerado o corte mais nobre e, para muitos, o
mais macio. Com sabor único, leve e com pouca
gordura, é perfeito para fazer estrogonofe, picadinho e cozimentos rápidos com molho. Apesar de
não ser muito utilizado em churrasco, o corte fica
saboroso, desde que preparado, de preferência,
com postas grossas.
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FRALDINHA
Com corte macio e saboroso, essa carne pode ser
utilizada em grelha, desde que seja servida em fatias grossas, e também pode ir para a panela.
Dica: Prepare um vinagrete para dar cor e toque especial à carne assada. Para prepará-lo, corte tomates e cebola em pequenos cubinhos e tempero verde
a gosto bem batidinho, acrescente sal e, por último, o
segredo: uma colher de açúcar. Faça no dia anterior
ao que vai servir para pegar bem o tempero.

LAGARTO
Localizado na parte traseira e com formato cilíndrico, esse corte possui cor mais clara, fibras longas e
magras. É usado para fazer carne de panela, carne
desfiada (carne louca), carpaccio e rosbifes, desde
que seja fatiado bem fino, pois é um corte duro.

MAMINHA
É a parte mais macia da peça e
de forma triangular; é um corte
saboroso e macio, bom para assados, carne de panela, rosbife,
na grelha ou churrasco, desde
que tenha atenção com o ponto
da carne.

MÚSCULO
Como toda carne muscular, possui grande quantidade de gordura. Por ser um corte duro, requer
cozimento prolongado. É saborosa e utilizada para o preparo
de caldo, sopas e ensopados.
Quando vem com o osso, é chamado de ossobuco e fica ótimo
para um preparo de panela.

PALETA
Quando provém de um boi bem
criado e sua nervura interna é
extraída, essa carne é muito
macia e pode ser feita na grelha. Extremamente saborosa, é
boa para fazer hambúrguer ou
cozidos. Também chamada de
raquete, é um corte dianteiro.

PATINHO
Menos macia que a alcatra, a
carne é usada para bifes à milanesa ou de panela, cozidos, assados e, quando moída, é ótima
para fazer quibe cru. Tem forma
mais arredondada que o coxão
mole e é um dos melhores cortes para fazer escalope.

PEITO
É a parte muscular dianteira do
boi, logo abaixo do pescoço, e
possui fibras muito grossas e
compridas. Por ser uma carne
dura, é mais indicada para receitas de ensopados e cozidos.
Não é muito utilizada no churrasco, embora fique delicioso
quando preparado com cuidado, o que geralmente pode durar
várias horas.

PICANHA
Macia, saborosa e suculenta,
essa carne possui uma capa de
gordura característica. É ótima
para churrasco, tanto em postas, quanto em bifes ou a peça
inteira. Fique atento: a picanha
pesa no máximo 1,5 kg, nunca
mais do que isso. Caso contrário, você provavelmente estará
comprando boa parte de coxão
duro com a peça.

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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SOPA DE MÚSCULO COM LEGUMES
 Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 8 porções
INGREDIENTES:
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 2 dentes de alho picados
• 1 cebola picada
• 500 g de músculo
cortado em cubos
• 1 tomate picado
• 1 xícara (chá) de talo
de salsão picado
• 2 cubos de caldo de galinha
• 2 litros de água
• 3 mandioquinhas
sem casca picadas
• 2 batatas sem casca
picadas
• 2 cenouras sem
casca picadas
• 1 chuchu sem casca picado
• Salsa picada para polvilhar

MODO DE PREPARO:
1. Em uma panela de pressão, leve ao fogo
o azeite, o alho e a cebola até dourar.
2. Acrescente a carne, o tomate, o salsão,
o caldo de galinha e metade da água.
3. Misture, tampe a panela e cozinhe por
35 minutos após pegar pressão.
4. À parte, aqueça a água restante.
5. Retire a panela de pressão do fogo,
deixe sair a pressão, destampe e volte
ao fogo.
6. Acrescente a mandioquinha, a batata, a
cenoura, o chuchu e a água aquecida.
7. Cozinhe, mexendo de vez em quando,
por 15 minutos ou até que os legumes
fiquem macios.
8. Deixe descansar por 5 minutos.
9. Polvilhe com salsa e sirva.

FONDUE DE CARNE

 Tempo de Preparo: 20 min.  Rendimento: 6 porções
INGREDIENTES
• 1 kg de filé-mignon,
em cubos
• 1 raminho de tomilho
• 1 folha de louro
• 1 raminho de alecrim
• 1 dente de alho
• Óleo vegetal para a
panela de fondue

MODO DE PREPARO
1. Ponha o óleo na panela de fondue,
com a folha de louro, cravo, tomilho,
alho e alecrim, e aqueça em fogo médio.
2. Depois que o óleo começar a borbulhar
suavemente, remova as ervas e o alho,
tome cuidado para não se queimar.
3. Coloque um cubo de carne em um espeto
de fondue e mergulhe no óleo quente até o
cozimento desejado. Sirva com molhos variados,
como o de queijo, barbecue, de ervas etc.

PICANHA FATIADA COM ERVAS

 Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 4 porções
MODO DE PREPARO
1. Unte a carne com
5. Quando estiver pré-assada
a manteiga derretida
(crescida), retire,
e polvilhe com sal grosso
corte em fatias e volte para a
2. Ponha a carne na
churrasqueira. Unte com
churrasqueira de bafo
um pouco mais de manteiga
(coberta), com o lado da
derretida e polvilhe com sal.
gordura virado para baixo.
6. Asse até que os sucos subam
3. Asse por cerca de
à superfície;
10 minutos, apenas
vire as fatias e coloque os
para aquecer a
ramos de tomilho por cima.
capa de gordura.
7. Asse até que os sucos subam
4. Vire a picanha e asse
novamente à superfície; retire
em fogo alto.
da churrasqueira e sirva.

INGREDIENTES
• 1 picanha
• 1 a 2 colheres (sopa)
de manteiga derretida
• Sal grosso a gosto
• Ramos de tomilho
fresco a gosto
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COSTELA AO MOLHO BARBECUE

 Tempo de Preparo: 3 horas  Rendimento: 10 porções
INGREDIENTES
• 5 kg de costela de boi
• 300 ml de água
• 6 dentes de alho
• 1 cebola cortada em cubos
• 1 colher (chá) de manjericão
desidratado
• 1 colher (chá) de alecrim
desidratado
• 150 g de sal grosso
MOLHO BARBECUE

• 1 xícara de açúcar mascavo
• ½ xícara de molho inglês
• 1 xícara de molho de tomate
• 2 colheres (sopa) de mostarda
• 2 dentes de alho amassados
• ½ colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO
1. Em um liquidificador, bata todos os temperos com a água.
2. Em uma tigela, ponha a costela, tempere
a carne com a marinada (feita acima) e salpique sal grosso.
3. Tampe a tigela e leve-a à geladeira por aproximadamente
12 horas.
4. Depois disso, coloque a costela sobre o papel celofane
e embrulhe com duas voltas formando um pacote.
5. Amarre as pontas do papel com barbante para
que o suco e a gordura não saiam.
6. Coloque a costela na churrasqueira ou no forno a bafo e deixe
assando por cerca de uma hora. Passado esse tempo, vire o
pacote para assar do outro lado pelo mesmo período.
7. Retire a costela e reserve.
8. Enquanto isso, faça o molho barbecue.
Ponha todos os ingredientes em uma panela.
9. Leve ao fogo médio, mexendo até começar a engrossar.
Depois de pronto, regue a costela com o molho.

Você sabia? O molho barbecue dá um toque defumado e picante ao assado,
conferindo um contraste com o sabor suave da costela.

IDENTIFIQUE QUAL É O PONTO

Gosto não se discute, e, por isso, o modo de preparo e o ponto da carne dependem de cada
pessoa. Para saber qual é o ponto ideal da carne para o seu paladar, espete-a levemente com
uma pinça ou garfo específicos para churrasco. Saiba que, quanto mais macia, menos passada
a carne está. A seguir, trazemos as diferenças mais importantes entre os três principais pontos:

Malpassado: Grelhado
por fora e um pouco crua
por dentro. O centro
é bem avermelhado e frio,
com textura macia.
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Ao ponto: Grelhado por fora e Bem passado: Com a parte
miolo rosado.
de fora mais escura e bem
grelhada por dentro, sem
a presença de suco e com
aspecto marrom-acinzentado
no interior.

É O BICHO!
INVERNO EM ALERTA

Proteja-os
DO FRIO!

Assim como os humanos, os cães e gatos
também precisam de cuidados especiais para
não adoecer no inverno. | POR BRUNA GONÇALVES

Q

uando as temperaturas despencam, os animais de estimação também sofrem com as mudanças climáticas. Não importa se eles ficam dentro ou fora
de casa, se é de pequeno, médio ou grande porte, se têm pelagem espessa ou
não. Nesta época do ano, é preciso atenção redobrada e cuidados especiais
para não deixar o pet doente nem passar frio. Para ter um inverno agradável e sem
preocupação ao lado do companheiro, a revista Com Você conversou com Marja Tani
Catelan, veterinária do Centro Médico Veterinário Vida Animal, que dá algumas
dicas para que possa curtir os dias frios com o seu melhor amigo. Tome nota!

OS MAIS
SENSÍVEIS

Os filhotes e idosos são os
que sofrem mais nos dias
gelados. “Quando pequenos,
não possuem autonomia
para se aquecer, portanto
precisam do calor da mãe, e
sua imunidade ainda não está
madura para se proteger de
doenças”, explica a especialista.
Já os mais velhos tendem a
ter os músculos atrofiados, e a
pelagem não é tão eficaz. Para
deixá-los quentinhos, capriche
na proteção do local em que
dormem para que não fiquem em
contato com o piso frio. Por isso,
tapetes, colchas ou casinhas são
muito bem-vindos.

PREVENÇÃO

Existem doenças cuja incidência é maior nesta época do ano, provocadas não só pelas
temperaturas baixas, como também pelo clima seco e pela poluição. “As doenças que
mais acometem os cães são a cinomose, que é evitada com a vacinação anual de v8 ou
v10, e a gripe dos cães. Esta última recebe o nome de ‘tosse dos canis’ e é muito contagiosa, por ser causada por uma bactéria e dois vírus, que podem agir de forma isolada
ou combinada. Existe uma vacina específica para essa doença, que também deve ser
reaplicada anualmente, de preferência antes de chegar o inverno”, ressalta Marja.
Já os gatos, a veterinária acrescenta, podem ser mais suscetíveis à rinotraqueíte e
suas complicações, como conjuntivite, secreção nasal, e até pneumonia. A prevenção
também é feita anualmente com a vacina tríplice ou quádrupla. Por isso, sempre verifique com o veterinário se a carteira de vacinação está em dia.
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ALIMENTAÇÃO
REFORÇADA

Assim como os humanos, que sentem mais
fome nesta época, é recomendado aumentar
em 30% o volume da ração. “Se sobrar, é porque
está sendo um exagero, e por isso o dono deve
avaliar se existe a necessidade ou não”, pontua.
Em relação a acrescentar outros complementos
por causa do frio, não há necessidade.

BANHO
QUENTINHO

Os banhos devem ser evitados
nos animais que ficam do lado
externo da casa, ou pelo menos
sua frequência deve ser reduzida.
Já os que vivem dentro de casa
podem manter a mesma rotina de
banhos. Lembre-se: a temperatura
da água tem de estar entre 37
e 39 °C. “Deve-se levar em
consideração que após o banho
quente é conveniente esperar 30
minutos antes de expor o animal ao
tempo”, afirma. Se houver muita
necessidade de higiene, pode-se
optar pelo banho a seco.

USE E
ABUSE DAS
ROUPINHAS

São indicadas para cães e gatos
que possuem pelos curtos ou
que estão tosados. Os tecidos
mais adequados são plush, soft,
algodão e lã. Na hora da compra,
opte por peças que não fiquem
muito justas, pois pode travar os
movimentos e incomodar muito
o animal. O mesmo cuidado deve
ser observado com as peças muito
largas, porque o pet pode tropeçar
ao andar. “Gatos e cães de porte
grande têm mais dificuldade de
adaptação com as roupas, e, caso
as coloque neles, fique de olho, pois
eles podem tentar tirá-las e acabar
se machucando”, alerta Marja.

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
NUTRIÇÃO INFANTIL

PAPINHA DE
MANDIOQUINHA,
CENOURA E COUVE
 Tempo de Preparo:
até 40 minutos
 Rendimento: 2 porções

É hora da

PAPINHA!

O bebê está crescendo, e outros alimentos, além do leite materno,
passam a ser necessários para complementar a dieta e oferecer a ele
um desenvolvimento saudável. POR WALQUIRIA BOTARO
OS BEBÊS passam por várias fases ao longo do
primeiro ano de vida, e uma delas é a introdução
dos alimentos que ocorre em forma de papinhas
entre os 6 e 9 meses. Nessa fase, manter somente o leite na dieta da criança, seja materno ou a
fórmula em pó, já não é suficiente para suprir a
nutrição para que ela possa crescer forte e saudável. Além disso, o sistema digestivo já está mais
maduro, e o organismo é mais resistente a experimentações e a enfrentar possíveis infecções ou
alergias causados por novos alimentos. Por isso,
é hora de acrescentar comida ao cardápio diário!
“A alimentação complementar é um período de
extrema importância na vida dos bebês, pois é
quando eles vão começar a desenvolver seu paladar. Geralmente, começamos a oferecer papinha
salgada ou de frutas ao bebê a partir dos 6 meses,
para os que mamam no peito, podendo ser um
pouco antes para os alimentados por fórmulas –
cada caso deve ser avaliado individualmente com
o acompanhamento do pediatra – e, nessa fase, é
importante que o bebê conheça os alimentos da
maneira mais natural possível”, diz Andreia Friques, nutricionista materno-infantil, escritora e
palestrante. Também é nesse período que o bebê
começa a movimentar a mandíbula de um lado
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para o outro, imitando a mastigação, e, mesmo
que ele ainda não possua dentes para mastigar,
os especialistas consideram importante que ele se
acostume a engolir pedacinhos da comida.
Para as mamães de primeira viagem, a dúvida é sobre qual a melhor forma de introduzir
alimentos na dieta dos pequenos, e a resposta é:
um por vez. Assim, o bebê se acostuma aos novos
sabores e à consistência, e, principalmente, que
seja possível identificar os sinais de qualquer reação alérgica. A dica é experimentar um alimento
novo a cada dois ou três dias, começando com
frutas e partindo depois para legumes e verduras.
Por último, deixe as carnes, pois são mais difíceis
de serem digeridas.
Por fim, procure oferecer alimentos amassados e não batidos no liquidificador, isso ajuda o
bebê a perceber as diferentes texturas dos alimentos e a sensação que eles provocam na boca.
PAPINHAS NUTRITIVAS
Tenha em mãos várias opções do que preparar
para o bebê, isso ajuda a manter a rotina diária organizada e a fazer as receitas preferidas dele. Durante as preparações, opte por um fio de azeite e
pouco sal. Tome nota de duas receitas deliciosas!

INGREDIENTES
• 1 colher (sobremesa) de azeite
• 1 colher (chá) de cebola picada
• 2 colheres de sopa
de carne moída
• 1 mandioquinha pequena
cortada em cubos pequenos
• ½ cenoura pequena cortada
em cubos pequenos
• 2 colheres (sopa) de couve picada
MODO DE PREPARO

1. Em uma panela, aqueça

o azeite e refogue a cebola
e a carne moída.
2. Ponha em seguida a
mandioquinha e a cenoura.
3. Cubra com água, tampe
a panela e cozinhe até que
todos os ingredientes
estejam bem macios e com
um pouco de caldo.
4. Junte a couve e cozinhe
por 5 minutos.
5. Amasse todos os ingredientes
com um garfo e sirva.

PARA SUA
BIBLIOTECA
PESSOAL

A obra O Livro
Essencial da
Alimentação
Infantil responde a importantes
questões sobre a nutrição
mais adequada para o
desenvolvimento saudável
das crianças, traz orientações
sobre quando iniciar a papinha
e oferecer novos alimentos
em cada fase e informações
sobre aleitamento materno,
problemas com o peso,
alimentos sólidos, alergias
infantis e dietas especiais.
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PUREZINHO DE
CHUCHU E CENOURA
 Tempo de Preparo:
até 40 minutos
 Rendimento: 2 porções

INGREDIENTES
• 1 colher (chá) de óleo vegetal
• 1 colher de chá de cebola picada
• ½ chuchu pequeno cortado em cubos pequenos
• ½ cenoura pequena cortada em cubos pequenos
MODO DE PREPARO

1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a

cebola.

2. Acrescente em seguida o chuchu e a cenoura.
3. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe em

fogo baixo até que todos os ingredientes estejam
bem macios e com um pouco de caldo.
4. Amasse todos os ingredientes com um garfo.

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
PELE

PELE
RADIANTE

Veja como evitar o ressecamento e mantê-la bem cuidada durante o inverno.
POR MARINA TELECKI
A temperatura cai, o ar fica mais seco, e você logo
percebe que os lábios racham e a pele do corpo todo
fica áspera e sem brilho. Pois se engana quem pensa
que a pele só precisa de proteção no verão. O corpo também sofre no inverno, e, por isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados nesta época
do ano para manter a hidratação e evitar o ressecamento. Além disso, há comprovação de que uma
pele hidratada retarda os sinais de envelhecimento.
O clima frio e seco pode deixar a pele com aspecto esbranquiçado, o que indica a desnaturação
das proteínas da pele. Por isso, temos de ajudar a
pele a repor a proteção natural, principalmente
durante as estações mais frias do ano. “A pele é o
maior órgão do corpo humano e, no inverno, perde seus fatores de proteção, como a oleosidade, o
que pode causar coceira, irritação, manchas e até
desencadear doenças”, explica a dermatologista
Renata de Ávila. “Além disso, as pessoas deixam
de passar protetor solar nesse período, mas a radiação continua e também resseca a pele. Portanto, o
uso do filtro solar deve ser constante”, completa.
Outro hábito bastante comum no inverno é
também um dos grandes vilões do ressecamento. “Os
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banhos quentes e demorados estimulam o aspecto
ressecado. O recomendado é tomar banhos rápidos,
de preferência mornos, sem bucha e com sabonetes
apropriados. Se a pele estiver muito ressecada, é melhor nem usar o sabonete”, pontua a dermatologista
Vanessa Mussupapo. Para reforçar a hidratação, vale
apostar no hidratante após o banho. “Deve-se aplicar o hidratante imediatamente após secar o corpo, o
que facilita a absorção do creme”, completa Vanessa.
A área do rosto merece um toque especial.
Invista em um protetor labial para evitar as rachaduras e tenha um creme hidratante específico para a face. Como a pele do corpo costuma
ser mais ressecada, porque contém menos glândulas sebáceas, o creme para o corpo é mais carregado de gordura e pode encher o rosto de cravos e espinhas, se utilizado de maneira incorreta.
Quem já tem pele seca deve ficar atento, uma
vez que o clima seco e a temperatura baixa diminuem a imunidade, favorecendo o aumento
de doenças que afetam a barreira da pele e causam lesões, como alergias, psoríase, dermatite atópica, ictiose, entre outros. Neste caso, uma
consulta ao dermatologista é o melhor remédio.

MANTENHA
A PELE
HIDRATADA
• Beba, no mínimo,
2 litros de água.
• Use o hidratante
logo após o banho.
• Tenha sempre um
protetor labial ou um
batom hidratante.
• Use protetor solar
diariamente.

EVITE!

• Banhos quentes
e muito demorados.
• Ensaboar o corpo demais.
• Usar buchas.
• Sabonete com perfume.
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BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
PELE

BEBA MAIS LÍQUIDOS
Beber água é fundamental para manter o
organismo e a pele hidratados. No inverno, as pessoas tendem a ingerir menos líquido, já que não sentem tanta sede como
no verão. Se você não consegue beber tanta
água por causa do clima frio, experimente aromatizá-la, colocando uma rodela de
limão, uma lasca de maçã ou algumas folhas de hortelã. Ou, então, faça substituições. O importante é garantir a hidratação!
“Aproveitando a baixa temperatura, vale
aumentar o consumo de bebidas quentes.
Os chás, principalmente os naturais, como

os de camomila, erva-cidreira e erva-mate,
são uma ótima pedida”, indica Renata. Adicionar alimentos ricos em água no cardápio
também é uma saída. Frutas, como o melão,
a melancia e a laranja, legumes e verduras,
como o chuchu, o pepino e a alface, são
excelentes opções. “A laranja, por exemplo,
também é rica em vitamina C, que neutraliza os radicais livres, aumenta a elasticidade da pele e evita o ressecamento. A soja,
o abacaxi e o morango também são fontes
de vitamina C”, aponta Renata. Invista nas
sopas. Além de ter água, elas podem trazer outros nutrientes importantíssimos.

DICA

PAULISTÃO

CREME DESODORANTE
PARA PÉS 250 G
ESFOLIANTE FLORES
& VEGETAIS

Ajuda a remover as células
mortas, e ainda previne o
ressecamento e a aspereza
nos pés e calcanhares. Com
suave fragrância, mantém
uma agradável sensação de
frescor, ao mesmo tempo em
que combate o odor causado
pela transpiração dos pés. Para
deixá-los macios, basta aplicar
uma fina camada após o banho.

CREME HIDRATANTE
MÃOS E PÉS FLORES
& VEGETAIS 250 G

Composto de óleo de
amêndoas doces, o creme
hidratante mãos e pés óleo de
amêndoas devolve a umidade
natural da pele, tornando-a
mais macia e bonita,
prevenindo o ressecamento e a
aspereza das mãos e dos pés.

LOÇÃO HIDRATANTE
MÁXIMA FLORES &
VEGETAIS 200 G UREIA

FAÇA EM CASA

CONFIRA DUAS OPÇÕES DE MÁSCARA DE HIDRATAÇÃO PARA VOCÊ FAZER
EM CASA E USAR NO ROSTO OU NO CORPO, PARA DEIXAR A PELE MACIA E HIDRATADA.

PARA O ROSTO

Máscara de amora com aveia e mel
INGREDIENTES
• 10 amoras
• ½ xícara de água
• ½ colher (sopa) de flocos de aveia
• 1 colher (sopa) de mel
• Bata as amoras, a água, os flocos de aveia
e o mel no liquidificador até obter um
aspecto homogêneo. Lave o rosto com
sabonete neutro, enxugue bem e passe
a máscara de forma uniforme. Deixe agir
por 20 minutos e enxágue em seguida.
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PARA O CORPO

Máscara de abacate com linhaça
INGREDIENTES
• ¼ de abacate
• 1 colher (de sopa) de mel
• 1 colher (de sopa) de linhaça
• Bata todos os ingredientes no liquidificador e
aplique a mistura na pele. Deixe-a agir por 20
minutos e depois retire com água morna ou fria.

Indicado para peles maduras,
em especial as secas, a loção
de hidratação máxima contém
ureia a 10%, um potente
hidratante que evita a perda de
água pela pele. Com textura
leve e de rápida absorção, pode
ser aplicado em todo o corpo ou
nas áreas mais afetadas.

HIDRATANTE SKALA 500 ML
PROTEÍNA DO LEITE

As propriedades nutritivas
e emolientes das proteínas
do leite revitalizam, hidratam
e amaciam a pele, evitando
a perda de nutrientes.
Com um toque de conforto e
suavidade, o produto mantém
a elasticidade natural da pele.
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Bretas
Aqui tem dotz. E em muitos outros lugares também.

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

Parceiros e promoções sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique as lojas participantes em dotz.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.

VAPT-VUPT
SOPA

Para aquecer!

Uma das refeições completas mais antigas que existem, a sopa provavelmente teria surgido na pré-história, logo que o homem
inventou algum tipo de utensílio para aquecer água e percebeu que as carnes duras que caçava ficavam mais gostosas e macias
quando cozidas. Foi a partir do século XVI que as cozinhas italiana e francesa aperfeiçoaram a arte de preparar sopas.
Os italianos introduziram massas e ervas aromáticas, como o tomilho e a manjerona, enquanto os franceses criaram crèmes,
bouillons, veloutés e consommés, batizando as invenções com nomes de reis. A cada inverno, as sopas ressurgem em
versões atualizadas para aquecer o corpo e a alma. Dos ingredientes mais simples aos temperos mais requintados!

SOPA DE QUEIJO E VINHO

TEMPO DE PREPARO: 10 minutos

INGREDIENTES
• 1 colher (sopa) de margarina sem sal
• 2 dentes de alho espremidos
• 200 g de queijo minas fresco cortado em cubos
• ½ xícara (chá) de vinho branco suave
• 2 sachês de tempero Sazón vermelho
• ½ colher (chá) de sal
• 2 ½ xícaras (chá) de água
• 4 colheres (sopa) de requeijão
• 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de leite
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RENDIMENTO: 5 porções

MODO DE PREPARO
1. Em uma panela grande, ponha a margarina
e leve ao fogo alto para derreter. Junte o alho
e refogue rapidamente até dourar.
2. Acrescente o queijo minas, o vinho, o tempero
Sazón, o sal, a água, o requeijão e a farinha de trigo,
previamente dissolvida no leite, e cozinhe por
4 minutos, mexendo sempre, ou até encorpar.
3. Retire a sopa do fogo e sirva em seguida.
4. Se quiser, finalize com alguns croûtons
e parmesão em lascas.

DICA

PAULISTÃO

Se por algum motivo
a sopa ficou rala,
pegue meio copo de
leite frio e dissolva
duas colheres de
amido de milho e vá
colocando aos poucos
na sopa e mexendo
sem parar, até atingir
o ponto desejado.

