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EIS QUE O FIM DE 2015 BATE À PORTA! Vamos renovar os votos para 
o Ano-Novo que chega, fazer reflexões sobre o ano que praticamente já passou 
e inventar os preparativos para reunir os amigos e familiares em torno da mesa...

Esta edição da COM VOCÊ é especial por dois motivos: o primeiro é porque 
nossa revista completa um ano de existência. A cada número nos esforçamos ao 
máximo para trazer ao seu dia a dia soluções práticas para cozinhar, com tru-
ques para sair do trivial arroz com feijão, dicas para manter sua beleza e saúde 
em dia, lidar com o seu bicho de estimação e sugestões de bebidas que acompa-
nham uma série de ocasiões, entre outros assuntos. O segundo é porque, nós, do 
Paulistão, somos apaixonados pelo Natal!

Pelo terceiro ano consecutivo, dedicamos um espaço nas lojas da rede to-
talmente voltado para a data festiva. A gente sabe que a correria do fim de ano 
pede praticidade; por isso buscamos facilitar a sua vida criando o Armazém de 
Natal em nossos supermercados, um ambiente que traz tudo o que você quer 
para o seu fim de ano. Reunimos os mais diversos produtos em um único lugar 
para otimizar o seu tempo na hora das compras e fizemos uma pré-seleção de 
tudo o que você precisará para preparar a sua ceia. 

E, por falar nela, nesta edição especial garimpamos os pratos que vão fazer 
sucesso com todos os seus convidados. Propomos a você uma série de prepara-
ções que vão deixar a sua ceia completa e todos os entes queridos com água na 
boca. Falando ainda em gastronomia, na matéria “O bacalhau faz a festa” você 
terá muito mais informações sobre os tipos e preparações desse pescado, que 
vem ano a ano marcando presença nas mesas natalinas. Veja também quais são 
as frutas mais apetitosas da época e prepare uma travessa cheia delas para colorir 
e enfeitar a mesa! Para brindar a ocasião, em nossa seção Adega trouxemos três 
tipos de bebida que figuram entre os queridinhos da temporada: vinhos, espu-
mantes e cervejas. Em qual deles você vai apostar para servir os convidados? Há 
várias sugestões para você fazer suas melhores escolhas.

A edição tem ainda dicas da psicóloga Maria Cristina Aleixo para que você 
não entre em pânico por causa de todos os compromissos e afazeres do fim de 
ano. Está em dúvida do que presentar? As cestas natalinas são ótima opção para 
acabar com esse dilema. Enfim, enquanto você toca os seus preparativos daí, a 
gente ajuda a simplificá-los por aqui.

Um ótimo fim de ano a você e que venha 2016!
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TEM QUE TER 
NOVIDADES

DIVERSÃO COM 
SEGURANÇA
Com a chegada do verão e 
das férias escolares, a piscina 
é um dos lugares prediletos 
das crianças para brincar e se 
refrescar. Por isso, é comum, 
quando o assunto envolve 
água e os pequenos, que a 
preocupação dos adultos 
aumente em relação à 
segurança, além de dúvidas 
sobre qual é o melhor modelo de 
boia mais indicado. Uma opção 
é a Boia de Braço Mor 30 cm 
x 18 cm, que possui câmara 
de ar independente e, em 
caso de furo ou esvaziamento 
acidental, a outra câmara 
garante a estabilidade, evitando 
acidentes imprevisíveis.

TRADIÇÃO DE FIM DE ANO
O panetone é um dos símbolos mais tradicionais 
da culinária natalina e está presente na mesa dos 
brasileiros desde 1950. Não há quem resista ao aroma 
e à consistência macia do pão doce dourado e 
molhadinho, e, para quem está sem inspiração de 
presentes para a ocasião, o Panetone Pullman Frutas 
Cristalizadas e Uvas-Passas é uma ótima opção para 
adoçar o paladar de amigos e familiares. O pão adocicado 
é elaborado com receita especial, que reúne a seleção dos 
melhores ingredientes, e um preparo médio de 50 horas, 
o que garante o delicioso cheirinho e a maciez irresistível.  

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SABORES ESPECIAIS 
Quem aprecia uma boa cerveja está sempre em 
busca de novos rótulos para degustar. A Brahma 
lançou recentemente três novas bebidas especiais: 
a Brahma Extra Lager é de baixa fermentação, 
com aparência clara, aroma maltado e a mais 
encorpada dos três rótulos. Pode ser harmonizada 
com carne vermelha e petiscos. A Brahma Extra 
Weiss é uma cerveja de trigo, com corpo moderado 
e leve acidez, que apresenta sabor frutado, leve 
acidez e espuma muito cremosa. Devido ao sabor 
exótico, ela combina com aves, peixes e saladas. Já 
a Brahma Extra Red Lager é de puro malte extra 
escura, com tonalidade avermelhada, possui aroma 
leve de caramelo, malte torrado e suaves notas de 
frutas. O sabor diferenciado desta cerveja, com 
pouca acidez, harmoniza com massas e queijos. 

NOVIDADE 
NO PAULISTÃO
As fl ores são bem-vindas em todas 
as estações do ano e trazem cor, 
alegria e elegância à decoração da 
casa. Agora, além de fazer suas 
compras nas lojas do Paulistão, 
você encontrará uma diversidade 
de fl ores para combinar com a casa 
e dar um charme especial ao seu lar. 
Orquídeas, azaleias, bonsais, ervas 
aromáticas, frutíferas variadas, 
rosas, samambaias e violetas são 
algumas das opções encontradas 
nas unidades. Consulte a que está 
mais próxima de você!

DE PRIMEIRA 
LINHA! 
Das mais simples às mais sofi sticadas, 
as massas fazem bonito em qualquer 
ocasião. Afi nal, é difícil encontrar 
alguém que resista à saborosa 
culinária italiana. A Pasta DeLuca 
Virgilio é um macarrão italiano grano 
duro, elaborado com uma espécie 
diferente de trigo, o durum. Com baixo 
teor de amido, a massa fi ca mais 
soltinha e naturalmente al dente, 
combinando com os mais diversos 
temperos e molhos.
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F im de ano é o momento de comemorações com 
a família e os amigos e de se deliciar com os mais 
variados pratos típicos da ocasião. Em meio às 
inúmeras opções à mesa, as frutas são ótima es-
colha para compor receitas doces e salgadas mais 

leves. Ameixas, pêssegos, lichia, romã, cereja, nectarina, melão, 
melancia e abacaxi são algumas das mais procuradas e usadas 
em preparações (confira a seguir as propriedades de cada uma 
delas) por serem da estação, o que garante mais nutrientes, 
frescor e sabor acentuado.   

As frutas dão toque especial às preparações e tornam as 
apresentações mais coloridas, além de oferecerem inúmeros 
benefícios à saúde. “Em geral, as frutas são ricas em vitaminas, 
minerais e fibras, deixando a alimentação mais nutritiva e sau-
dável, mesmo em um período em que o consumo de calorias 
é mais exagerado”, ressalta Maiara Fidalgo, nutricionista da 
Fluyr Saudável. 

Além de serem usadas na decoração da mesa da ceia ou 
consumidas in natura, as frutas também são ótimos ingredien-
tes para sobremesas. Neste caso, a dica é optar por receitas 
mais leves e evitar, é claro, as mais calóricas, como bolos e 
tortas. As frutas ainda podem ser utilizadas na elaboração de 
sucos e drinques (veja receita a seguir) e em pratos salgados, na 
versão assada, como acompanhamento, dando contraste entre 
o doce e o salgado.

Mesmo sendo grandes aliadas para quem exagerou na 
alimentação nos dias festivos, é preciso ficar atento ao consu-
mo. “Como elas são ricas em frutose, a ingestão em excesso se 
torna calórica. Por isso, duas porções de frutas na ceia de Na-
tal são suficientes, como duas fatias de abacaxi e um pêssego 
grande”, exemplifica Maiara. 

08 | Paulistão IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: SHUTTERSTOCK

Escolha as frutas da estação para incrementar  
as receitas do Natal e Ano-Novo com mais leveza e sabor. | POR BRUNA GONÇALVES

CEIA 
EQUILIBRADA

PAPO DE COZINHA
ÉPOCA DE... FRUTAS DE FIM DE ANO

S A B O R E S  N U T R I T I V O S
Confira as principais propriedades das frutas  
da estação e faça suas escolhas para as festas de fim de ano

A B A C A X I
É ótima fonte  
de vitamina C  
e magnésio, além  
de auxiliar na digestão 
pela presença da 
substância bromelina.

R O M Ã
Sinônimo de prosperidade, 
sorte e dinheiro no Ano-Novo, 
a fruta é rica em compostos 
antioxidantes e vitamina C  
e complexo B.

A M E I X A
Carnuda e suculenta, é 
rica em vitamina A e do 

complexo B. Conhecida 
pela alta quantidade de 

fibras, tem ação laxativa.
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L I C H I A
É energética e com 

baixa quantidade de 
calorias. A fruta é rica 

em antioxidantes, 
água, vitaminas do 

complexo B e C, sódio 
e potássio.

Paulistão | 27

C E R E J A
Fornece boa 

saciedade e é fonte 
de fi bras alimentares, 

potássio e vitaminas 
A e C. A fruta 

possui compostos 
fenólicos com ação 

antioxidante. 

P Ê S S E G O
Excelente fonte de fi bras 
alimentares, potássio, 
manganês, niacina, 
vitamina C e E. A fruta de 
origem chinesa também 
é rica em carotenoides, 
que são substâncias 
antioxidantes.

SANGRIA 
� Tempo de Preparo: 2h.     Rendimento: 8 doses

INGREDIENTES
•  2 laranjas-pera 

com casca e sem sementes, 
cortadas em rodelas

•  2 limões taiti com casca, 
cortados em rodelas

•  2 maçãs vermelhas 
com casca, cortadas 
em fatias ou pedaços grandes

•  1 caixa de morangos
•  2 colheres (sopa) de açúcar
•  2 colheres (sopa) de licor de laranja
•  1 garrafa de vinho 

tinto seco (750 ml) gelado
•  Suco de 2 limões
•  2 xícaras (chá) de água 

mineral gasosa
•  3 ramas de canela pequenas
•  Folhas de hortelã a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Em um recipiente de tamanho grande, 

ponha as frutas e polvilhe-as com o açúcar.
2.  Adicione o licor de laranja e 

deixe repousar por 15 minutos. 
3.  Junte o vinho gelado, o suco de limão, 

a água, as folhas de hortelã e a canela. 
Misture e, se necessário, acrescente
 mais açúcar.

4.  Sirva bem gelado.

ENERGÉTICO BADBOY
FONTE DE ENERGIA 
PARA SUAS FESTAS

Um
Tsunami
de energiade energia

AF_20-10_An. Rev. Peralta_6.7x26.6   1 10/21/15   12:34 PM

N E C TA R I N A
A fruta é rica em 
potássio, vitaminas C 
e A. Contém também 
cálcio, fósforo, ferro, 
vitaminas B1, B2, 
niacina e fi bras.
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Ao apostar nesse pescado, o menu de Natal ganha frescor e leveza e torna 
o prato um clássico natalino pra ninguém botar defeito. | POR NAHAMA NUNES
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MEU MENU
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É tempo de reunir os parentes e 
amigos para saborear a maravi-
lhosa e tão aguardada ceia, e, para 
quem deseja fugir das tradicio-

nais aves e carnes, o bacalhau é uma opção 
deliciosa e leve para a ocasião. A poucos 
dias do Natal e do réveillon, o produto já 
ocupa cadeira cativa no Paulistão Super-
mercados, e, segundo pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras), o setor alimentício espera 
vender 0,4% a mais do peixe em compa-
ração ao mesmo período do ano passado. 

De origem milenar, a denominação ba-
calhau vem do latim Baccalaureu, e o pesca-
do é muito apreciado na cozinha brasileira 
por ser um peixe nobre e muito nutritivo. 
Mas, antes de falar sobre as variedades des-
se produto e dar dicas de deliciosas receitas 
para as datas festivas, vamos conhecer um 
pouco da história dessa iguaria. 
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consumido como principal alimento nas 
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pular quando os bascos, preocupados com 
o valor de mercado do produto, tiveram a 

ideia de salgá-lo para preservá-lo por mais 
tempo e alavancar as vendas. Tamanha re-
volução, como de costume, provocou uma 
disputa entre quatro nações. Em meados 
do século XVI, franceses, ingleses, alemães 
e portugueses duelaram pelo controle da 
pesca de bacalhau no mar da Islândia, o 
principal local de pesca na época.

Até o início do século XIX, no entanto, 
o alimento não caiu tanto assim nas graças 
do povo brasileiro. Mas, com a chegada da 
família real portuguesa ao nosso país, a elite 
lusa revolucionou uma série de hábitos já 
instalados por aqui, e um deles foi a tradição 
de comer o bacalhau. A primeira exporta-
ção oficial do produto aconteceu em 1843. 
Hoje, cerca de 95% do bacalhau consumido 
no Brasil vem da Noruega.

Caracterizado inicialmente como um 
alimento barato, sempre presente nas me-
sas das camadas populares, o bacalhau virou 
artigo elitizado depois da Segunda Guerra 
Mundial. Como havia escassez de alimen-
tos em toda a Europa, o preço do pescado 
subiu e seu consumo ficou restrito às prin-
cipais festas cristãs. Com o passar dos anos, 
tornou-se tradição comer bacalhau em 
épocas festivas e de confraternização, como 
Semana Santa, Natal e Ano-Novo.

Dica  
do chef

CARACTERÍSTICAS  
DE UM BOM PEIXE
Para comprar um bom 
bacalhau, é necessário 
prestar atenção à cor 
palha. Ela nunca deve 
ser branca demais. A 
peça tem de estar seca e 
curada, com o rabo quase 
reto e de cor uniforme.  
O peixe deve ser limpo, 
bem tratado, sem 
manchas escuras nem 
com a pele soltando 
facilmente. “Dê 
preferência pelo bacalhau 
inteiro para que possa 
verificar a qualidade e 
evitar a compra errada  
do produto”, explica  
o chef Felipe. 
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Apesar de o hábito de consumir o pescado ser milenar, é raro encontrar atualmente quem não hesite na hora de decidir 
como prepará-lo. Sempre existem dúvidas quanto à compra, ao dessalgue e à receita, entre outras. Pensando nisso,  
nós, da revista COM VOCÊ, conversamos com o chef Felipe Leopoldo e Silva, do restaurante Tasca da Esquina – Papa  
do Bacalhau, que deu dicas importantes de como escolher, comprar e preparar o pescado neste fim de ano. Segundo  
o especialista, uma vez definido o bacalhau como prato principal da ceia, é hora de buscar a melhor versão para o tipo  
de preparação que vai fazer, para tornar o prato ainda mais especial durante o encontro com os familiares e amigos.

COD GADUS 
MORHUA
Trata-se do 
verdadeiro bacalhau 
da Noruega cuja 
característica 
principal é ser mais 
largo e com postas 
mais altas. Ele tem 
coloração palha e 
uniforme quando 
salgado e seco. 
Depois de cozido, a 
carne forma lascas 
bem definidas e é 
muito suculenta, 
perfeita para 
qualquer receita. As 
peças que chegam 
ao Brasil variam de 
5 a 8 quilos e são 
ricas em proteínas e 
vitamina D.

LING OU 
MARUCA
De carne branca, 
firme e saborosa, 
esse peixe tem 
postas altas  
e bonitas. Ele tem 
carne branca que 
se separa em 
lascas macias  
e úmidas. Esse tipo 
de bacalhau  
é ideal para receitas 
de forno, panela 
ou frigideira. Sua 
peça é estreita e 
comprida (quando 
aberta forma um 
triângulo). O ling  
é rico em proteínas 
e selênio.

SAITHE OU 
ESCAMUDO
De cor escura e um 
pouco amarelada, 
essa carne depois 
de cozida tem sabor 
intenso. Ela se desfaz 
bem em lascas e, 
por isso, é ideal para 
refogados e preparos 
rápidos que pedem 
pedacinhos, como 
bolinhos e saladas.  
A carne é rica  
em vitamina B12, 
selênio e sódio.

ZARBO
Da família dos 
gadídeos, 
essa espécie é 
encontrada no 
Atlântico Norte. 
Com coloração 
palha, rabo 
arredondado 
e pequeno, é o 
peixe de menor 
dimensão que 
compõe a família 
do bacalhau.  
De ótimo sabor  
e carne firme,  
o peixe não lasca 
com facilidade 
depois de cozido. 
Ele pode ser usado 
em ensopados 
de cozimento 
prolongado e, 
quando desfiado, 
em recheios  
e bolinhos.

Dica  
do chef

PAPO DE COZINHA
MEU MENU

TÉCNICAS BÁSICAS 
PARA O DESSALGUE 
Para usufruir o melhor 
sabor do bacalhau, deve-
se fazer a demolha para 
retirar a grande parte 
do sal. De acordo com 
o chef, esse processo 
permite que o legítimo 
bacalhau volte a ganhar 
volume, fazendo com 
que ele tenha maior 
rendimento e seja 
aproveitado em todas 
as partes no preparo das 
mais variadas receitas. 

As regras para uma 
boa demolha são simples 
e consistem em passar o 
bacalhau já cortado em 
água corrente para tirar o 
excesso de sal. A seguir, 
ponha o produto em uma 
bacia cheia de água com 
a pele voltada para cima. 
O ideal é fazer a demolha 
na geladeira. Conforme 
a dimensão e o modo de 
uso do bacalhau, ele deve 
ficar de 24 a 48 horas 
na água, que deve ser 
trocada de 4 a 5 vezes 
por dia.

Para saber se 
o bacalhau está 
dessalgado, a melhor 
técnica é provar o peixe. 
No entanto, há algumas 
características que 
ajudam a comprovar 
a demolha. São elas: o 
aumento de volume do 
bacalhau, a coloração 
mais esbranquiçada  
e as lascas que se  
soltam mais facilmente, 
o que ajuda na prova  
para ver o ponto de sal. 

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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BACALHAU DA NORUEGA  
COM BATATA E SALSA  
� Tempo de Preparo: 40 min.    
 Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
•  800 g de bacalhau 

Gadus Morhua  
(dessalgado)

•  1 kg de batatas
•  6 tomates-cereja
•  3 cebolas

•  3 dentes de alho
•  Azeite de oliva
•  25 g de salsa
•  Sal e pimenta- 

do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Escalde as postas de bacalhau, limpe pele e espinha 

e lasque. Cozinhe as batatas cortadas em cubos. 
2.  Em uma panela, ponha um pouco de azeite e 

refogue as cebolas cortadas. 
3.  Pré-aqueça o forno a 200 °C. Junte as batatas  

e o bacalhau e misture suavemente.
4.  Coloque o sal e tempere com pimenta. Disponha 

em um tabuleiro e leve ao forno durante 15 minutos. 
5.  Sirva decorando com os tomates-cereja cortados 

ao meio, salsa picada e cebola.

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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PESCADO COM  
MUITA PRATICIDADE
Nas grandes redes de 
supermercado existem 
bandejas fechadas com 
bacalhau já cortado 
e dessalgado. Para o 
chef Felipe, essa opção 
facilita muito a vida de 
quem o prepara. “Nesse 
caso, o importante 
é ter segurança na 
escolha do fornecedor 
e observar se a carne 
está nas condições 
ideais (já citadas 
anteriormente). Analise 
bem a embalagem 
e fique atento às 
características do 
produto para não 
comprar gato por lebre”, 
alerta. 

NÃO CONGELE O 
BACALHAU SALGADO
O bacalhau salgado 
dura até três meses 
dentro do refrigerador, 
na parte menos fria 
(gaveta de legumes).  
“É importante saber 
que o bacalhau 
salgado não pode ser 
congelado. Se quiser 
congelá-lo, é preciso 
primeiro demolhá-lo e 
depois colocá-lo em 
um saco adequado para 
acondicionamento. 
Dessa forma, a peça vai 
durar até três meses no 
freezer”, ressalta o chef.

Dica  
do chef

BACALHAU A BRÁS  
� Tempo de Preparo: 1h20 min.     Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES
•  1,5 kg de bacalhau da Noruega (desfiado)
•  800 g de batatas cortadas em palha
•  400 g de cebola em rodelas
•  50 ml de azeite extravirgem 
•  8 ovos 
•  1 dente de alho picado 
•  Azeitonas pretas a gosto
•  Salsa picada a gosto
•  Pimenta-do-reino moída na hora a gosto 
•  Sal marinho a gosto
•  Óleo de amendoim

MODO DE PREPARO
1.  Deixe o bacalhau várias vezes até retirar  

o excesso de sal. Tire a pele e as espinhas,  
e desfie o pescado com as mãos.

2.  Frite as batatas no óleo de amendoim bem quente,  
até que fiquem douradas ligeiramente  
e escorra-as sobre papel absorvente. 

3.  Nesse meio tempo, leve ao fogo  
uma panela de fundo espesso com  
o azeite, a cebola e o alho e deixe  
refogar lentamente até que a cebola cozinhe. 

4.  Junte, então, o bacalhau desfiado e mexa  
com uma colher de pau para que o pescado  
fique bem impregnado de gordura.

5.  Junte as batatas ao bacalhau e, com a panela  
no fogo, despeje os ovos ligeiramente batidos  
e temperados com sal e pimenta-do-reino.

6.  Mexa com um garfo e, logo que os ovos estejam 
com aspecto de creme, mas cozidos, retire  
a panela do fogo e adicione as azeitonas e a salsa.

PAPO DE COZINHA
MEU MENU
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Sabor de dever
cumprido.
FABITOS, a quarta marca mais
reconhecida do interior de SP.

16 | Paulistão

ADEGA
PARA INICIANTES

Preparamos um miniguia prático 
para ajudar você a fazer boas 

escolhas para receber os 
convidados e apreciar 

a ceia natalina.  
POR BRUNA GONÇALVES

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    

QUE  
VINHO 
BEBER?

O fim de ano se aproxima e nada me-
lhor que um bom vinho para reunir 
familiares e amigos, seja para brin-

dar, acompanhar os mais variados pratos, seja 
até mesmo para degustar sozinho. Agora, se 
você gosta de apreciar uma boa taça da bebi-
da, mas sempre fica na dúvida de qual rótulo 
escolher, saiba que não é preciso ser nenhum 
expert para entender sobre o assunto. 

Para isso, nós, do Paulistão, elaboramos 
um miniguia prático, com o auxílio de João 
Corrêa, docente da área de gastronomia do 
Senac Aclimação-SP, para que possa fazer as 
escolhas certas nas gôndolas e surpreender a 
todos na ceia de Natal ou em outra ocasião. 
“Tudo é importante na hora de comprar um 
rótulo, mas o principal fator, a meu ver, é o gosto 
de cada pessoa, depois o preço, se cabe no seu 
bolso, a ocasião, a temperatura do ambiente, 

o local onde será servido e, é claro, o tipo de 
alimento que vai acompanhar”, explica. Tome 
nota das dicas a seguir e boa degustação!

TIPOS DA BEBIDA
Os vinhos são divididos basicamente em 
tinto, branco e rosé. O primeiro é mais com-
plexo e tem mais estrutura e deve ser servido 
a uma temperatura de cerca de 14 °C. O tin-
to é indicado para acompanhar pratos mais 
pesados, como carnes vermelhas e de sabores 
intensos. Já o branco é mais fresco e deve ser 
consumido a uma temperatura entre 10 °C e 
12 °C, acompanhando pratos mais leves e de 
sabores menos intensos. O rosé está no meio 
termo e deve ser servido a uma temperatura 
de 12 °C, pois tem as características do frescor 
do vinho branco e alguma estrutura e taninos 
do vinho tinto. 

AGRADE O PALADAR
Já ficou com dúvidas sobre o significado 
dos termos leve e encorpado? Nós expli-
camos: “Um vinho leve preenche menos a 
boca, tem poucos taninos (sabe aquela sen-
sação de que o vinho amarra, seca e pega na 
boca, como a banana verde? Pois bem, este 
é o tanino!), possui moderado teor alcoóli-
co, uma cor menos intensa e é mais frutado. 
O encorpado tem mais estrutura de boca 
(sensação de poder mastigar o vinho), pos-
sui mais tanino, cor mais profunda e maior 
grau alcoólico”, explica Corrêa. 

Há ainda as opções de vinhos se-
cos (não tem doçura perceptível), doces 
(contêm significativa concentração de 
açúcar), suaves (com pouco corpo e ál-
cool, ligeiramente doce) e frutados (com 
aromas de frutas). 
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escolher, saiba que não é preciso ser nenhum 
expert para entender sobre o assunto. 

Para isso, nós, do Paulistão, elaboramos 
um miniguia prático, com o auxílio de João 
Corrêa, docente da área de gastronomia do 
Senac Aclimação-SP, para que possa fazer as 
escolhas certas nas gôndolas e surpreender a 
todos na ceia de Natal ou em outra ocasião. 
“Tudo é importante na hora de comprar um 
rótulo, mas o principal fator, a meu ver, é o gosto 
de cada pessoa, depois o preço, se cabe no seu 
bolso, a ocasião, a temperatura do ambiente, 

o local onde será servido e, é claro, o tipo de 
alimento que vai acompanhar”, explica. Tome 
nota das dicas a seguir e boa degustação!

TIPOS DA BEBIDA
Os vinhos são divididos basicamente em 
tinto, branco e rosé. O primeiro é mais com-
plexo e tem mais estrutura e deve ser servido 
a uma temperatura de cerca de 14 °C. O tin-
to é indicado para acompanhar pratos mais 
pesados, como carnes vermelhas e de sabores 
intensos. Já o branco é mais fresco e deve ser 
consumido a uma temperatura entre 10 °C e 
12 °C, acompanhando pratos mais leves e de 
sabores menos intensos. O rosé está no meio 
termo e deve ser servido a uma temperatura 
de 12 °C, pois tem as características do frescor 
do vinho branco e alguma estrutura e taninos 
do vinho tinto. 

AGRADE O PALADAR
Já ficou com dúvidas sobre o significado 
dos termos leve e encorpado? Nós expli-
camos: “Um vinho leve preenche menos a 
boca, tem poucos taninos (sabe aquela sen-
sação de que o vinho amarra, seca e pega na 
boca, como a banana verde? Pois bem, este 
é o tanino!), possui moderado teor alcoóli-
co, uma cor menos intensa e é mais frutado. 
O encorpado tem mais estrutura de boca 
(sensação de poder mastigar o vinho), pos-
sui mais tanino, cor mais profunda e maior 
grau alcoólico”, explica Corrêa. 

Há ainda as opções de vinhos se-
cos (não tem doçura perceptível), doces 
(contêm significativa concentração de 
açúcar), suaves (com pouco corpo e ál-
cool, ligeiramente doce) e frutados (com 
aromas de frutas). 
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VARIEDADES DE UVAS 
Cada país ou região produz um tipo de vinho, no entanto, outra forma de fazer sua escolha é pela diversidade da fruta.  
Cada espécie possui variedades nomeadas de cepas ou castas. As que produzem os melhores vinhos são da espécie Vitis vinífera,  
de origem europeia, que tem várias castas, como cabernet sauvignon, merlot e chardonnay.

CABERNET SAUVIGNON 
Ao lado da Chardonnay, 
essa variedade pode ser 
considerada a rainha das 
uvas tintas. Tem bagos 
(bolinhas do cacho) 
bastante pequenos e de 
pele grossa, resultando 
em vinhos de cor intensa 
e taninos potentes.  
É originária da França e, 
quando plantada  
em regiões frias, os 
vinhos apresentam  
forte predominância  
de pimentão verde;  
e nos locais quentes, 
eles possuem aromas 
de frutas negras bem 
maduras ou compotas  
de fruta e frutas secas. 

CARMÉNÈRE 
Costuma ser a uva 
tinta preferida das 
mulheres, pela baixa 
acidez e leve doçura 
natural.  Originária 
de Bordeaux, na 
França, e tradicional 
no Chile, essa fruta 
produz vinho de cor 
vermelha rubi que 
apresenta fortes 
traços de vegetais  
e ervas e aromas  
de frutas vermelhas  
e especiarias. 

CHARDONNAY 
Cultivada em quase 
todos os lugares 
do mundo, é uma 
das uvas brancas 
mais populares. 
Dependendo da 
maneira como é 
tratada, pode gerar 
vinhos leves, frescos 
e até encorpados. 
Apresenta aromas 
frutados como,  
maçã verde, pera, 
melão, abacaxi, 
pêssegos e figos.

Dica Paulistão

VINHO GATO 
NEGRO CABERNET 

SAUVIGNON 750 ML

Dica Paulistão

VINHO  
CARTA VIEJA 

CARMÉNÈRE 750 ML
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MALBEC 
Os vinhos produzidos 
com essa uva, 
originária da França, 
são encorpados, com 
taninos agradáveis 
e intenso aroma de 
frutas vermelhas. 
Quando a bebida 
é envelhecida, 
apresenta notas  
de frutas secas,  
figos e trufas. 

Dica Paulistão

VINHO SANTA ANA 
MALBEC 750 ML

MOSCATEL
Também 
conhecida como 
Muscat ou 
Moscato, é uma 
variedade muito 
aromática e seus 
vinhos apresentam 
aromas de 
pêssego, nectarina, 
laranja, damasco, 
mel e flores, como 
rosas e jasmim. Os 
vinhos feitos com a 
Moscatel são, em 
sua maioria, doces 
de sobremesa e 
espumante.

Dica Paulistão

VINHO POUSADA 
MOSCATEL 750 ML

SAUVIGNON BLANC 
É uma uva cuja 
popularidade vem 
crescendo muito no 
mundo, e os vinhos 
provenientes dessa 
variedade têm aroma 
intenso, são secos e 
refrescantes. Possui 
diversidade de cor 
amarelo palha, acidez 
elevada e é muito 
aromática, com toques 
de abacaxi, maracujá, 
manga, aspargos e 
groselha.

Dica Paulistão

VINHO CARTA 
VIEJA CABERNET 

SAUVIGNON 
BLANC 1 L 

Sabor de dever
cumprido.
FABITOS, a quarta marca mais
reconhecida do interior de SP.

Dica Paulistão

VINHO SOLAR  
DEL PASO 

CHARDONNAY 750 ML
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COMBINAÇÕES À MESA
A dica é procurar um equilíbrio entre a comida e a bebida para que os vinhos façam um conjunto harmonioso com a refeição.

SOBREMESAS
Em geral, a recomendação 
é buscar um vinho branco doce 
de qualidade. 

BACALHAU
Dependendo do modo de 

preparo, o prato pode ser servido 
com vinho tinto ou branco leve. 

SALADAS
Mesmo com a acidez, é 

possível harmonizar com 
vinho branco seco.

QUEIJOS
Os de sabor marcante 
harmonizam com vinhos 
tintos encorpados, e os do tipo 
frescos são ideais com brancos 
também frescos.

MASSAS
Leve em consideração 
o tipo de molho.

LEVE OU BRANCO
Vinho branco jovem ou maduro e 

tinto jovem leve ou de médio corpo.

 CONDIMENTADO OU VERMELHO
tinto maduro de 
médio corpo a robusto.

AVES
Harmonizam com vinhos 
mais leves e mais jovens, 

tanto tinto quanto branco.

GRELHADAS OU COM MOLHO LEVE
Branco seco de boa estrutura ou maduro 

e tinto jovem ou de médio corpo.

GRELHADAS COM MOLHO FORTE
Tinto maduro de médio corpo a robusto.

PEIXES E FRUTOS DO MAR
Os peixes mais carnudos pedem 

um tinto leve e, para os demais, 
opte por brancos frutados ou rosés. 

Para os frutos do mar eleja um 
vinho branco refrescante

GRELHADAS OU COM MOLHO LEVE
Branco seco frutado jovem 

ou levemente maduro.

GRELHADAS COM MOLHO FORTE
Branco maduro de boa estrutura, rosé seco 
de qualidade e tinto jovem de médio corpo.

NA HORA DE SERVIR
Em geral, os vinhos tintos têm aromas e sabores muito intensos, e, 
por isso, devem ser servidos em taça que tenha um corpo grande, para que 
a bebida possa girar nela, fazendo com que se libere toda a sua potência.  

Se optar pelos vinhos brancos, sirva-os em taças de corpo menor, 
pois a bebida precisa ser consumida em temperaturas mais baixas, 
o que permite menos trocas de calor com o ambiente, e para que sejam 
realçadas as notas de frutas. 

“Já os vinhos rosés possuem os taninos dos tintos, mas os aromas 
dos brancos. Por esse motivo, a taça costuma ser menor que a dos brancos, 
mas com bojo maior. Porém, se preferir, pode usar a mesma taça do vinho 
branco”, fi naliza Corrêa.

APP NA MÃO
Para quem tem sede de informação, outra ideia 
bacana é apostar  em aplicativos como o Vivino 
(iOS, Android e Windows Phone, grátis), com versão 
em português, que reconhece os rótulos 
das garrafas por meio de captação de imagem pelo 
smartphone. Com isso, são informados o nome da bebida, o 
produtor, a vinícola, a região, o país, as castas utilizadas, a safra, 
sugestões de harmonização etc. O app possui uma adega 
virtual com cerca de 3,5 milhões de vinhos digitalizados. 

CARNES VERMELHAS
Pedem vinho tinto com 
mais tanino, porque costumam 
ter paladar marcante.

GRELHADAS OU COM MOLHO LEVE
Pedem vinho tinto com mais tanino, 

porque costumam ter paladar marcante.

COM MOLHO FORTE
Tinto maduro de médio 
corpo a robusto.

ADEGA
PARA INICIANTES
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O nome que se dá 
às borbulhas que se 

formam ao depositar 
o líquido na taça é 

perlage. Quanto mais 
intensas, maior a 

qualidade da bebida.

NO FIM DE ANO, abrir uma garrafa de 
espumante para celebrar o que está por vir é 
imprescindível e um rito de passagem, assim 
como outros, para dar uma forcinha na hora de 
atingir os objetivos do novo ano que se inicia. 
Versátil, refrescante e repleto de borbulhas, 
a bebida sinônimo de elegância e requinte é 
ainda complemento ideal para diversos eventos 
festivos e a cara do verão. 

Apesar da popularidade da bebida, é co-
mum ainda surgirem dúvidas sobre as dife-
renças entre os termos espumante e frisante. 
Ambos passam por processo de fermentação 
alcoólica, como qualquer vinho, para que 
o açúcar das uvas se transforme em álcool. 
No entanto, a diferença está na fabricação 
da bebida. O frisante é feito por meio de 
fermentação, enquanto o espumante passa 
por dois processos, responsáveis pelo efeito 
de borbulhas efervescentes: o charmat – feito 
em tanques de aço – e o champenoise – feito 
nas próprias garrafas de espumante. 

No Brasil, por exemplo, usou-se, e ainda 
há quem utilize, a palavra champanhe como 
sinônimo de espumante. Porém, apenas a be-
bida produzida na região de Champagne, na 
França, pode receber esse nome. Em outros 
países também há nomes específicos, como 
prosecco, no Vêneto, na Itália, e cava, na Ca-
talunha, na Espanha. 

PARA TODOS OS GOSTOS
Pode ser branco ou tinto, dependendo do 
tipo de uva utilizada, que, em geral, são 
três: branca chardonnay e as tintas pinot 
meunier e pinot noir. São classificados de 
acordo com a quantidade de açúcar presen-
te na bebida: nature, extra-brüt, brüt, seco, 
meio-seco ou doce. Entre os produtores, 
destacam-se França, Itália, Espanha, Por-
tugal, Brasil, Argentina e Chile. 

Em geral, por ser um tipo de bebida 
mais leve e suave do que os vinhos tradicio-
nais, o espumante acompanha pratos leves 
e delicados, e, como possui uma grande va-
riedade de rótulos (confira a seguir algumas 
sugestões que você encontra no Paulistão), o 
método de produção, a variedade de uva e 
a quantidade de açúcar são alguns fatores 
que devem ser levados em consideração 
na harmonização. “Em geral, o espumante 
combina com peixes, frutos do mar, carnes 
brancas e saladas”, afirma Arthur Azevedo, 

20 | Paulistão

ADEGA
ESPUMANTES

O espumante é presença garantida nas festas  
e ideal para quem quer se refrescar ou curtir os dias 

quentes com uma boa bebida. | POR BRUNA GONÇALVES

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTO: DIVULGAÇÃO / SHUTTERSTOCK    

Protagonista da 
CELEBRAÇÃO
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VINHO ABBRAZIA 
BARBERA  
DALBA 750 ML 

É fabricado na região italiana 
do Piemonte e produzido  
com uvas do tipo barbera.  
Com coloração escura e 
delicioso aroma de amora 
madura com toques de 
madeira, essa bebida possui 
acidez picante e taninos 
intensos e finos. Combina  
com queijos, carnes e massas.

ESPUMANTE 
AURORA 
PROSECCO  
750 ML  
O rótulo nacional é 
refrescante, tem corpo  
leve e acidez equilibrada.  
De coloração amarelo-
clara com reflexos 
esverdeados, harmoniza 
com antepastos, peixes 
e frutos do mar. 

VINHO  
CAPETTA ASTI 
750 ML  
O frisante italiano de 
coloração clara e borbulhas 
finas possui aroma de lichia, 
floral e de panificação. Doce, 
leve e muito agradável, pode 
encerrar a refeição ao lado de 
sobremesas que levam frutas 
e bolos também frutados.

VINHO VIGNA 
D’ESTE TINTO 
750 ML  
Com aroma de uvas leves 
tostado, a bebida possui 
acidez picante, médio corpo 
e taninos adocicados.  
O vinho italiano com perlage 
delicada e fina é ideal para 
acompanhar carnes suínas, 
frios e queijos maturados, 
como o parmesão. 

VINHO 
LAROCCA 
LAMBRUSCO  
DELL’EMILIA 
750 ML 

O frisante italiano tem 
aroma frutado de uvas, 
com sabor picante e 
final refrescante. É boa 
opção para acompanhar 
aperitivos, massas com 
molhos cremosos e 
carne branca suína. 

ESPUMANTE 
MARTINI 
PROSECCO  
750 ML  
Produzido com a casta 
prosecco típica do Vêneto, 
na Itália, a bebida tem notas 
de flores frescas, com 
toques de maçã, pera e 
banana. Possui boa acidez 
e sabor fresco,  é ideal para 
servir com refeições leves. 

presidente da Associação Brasileira de Som-
meliers de São Paulo. Já com carne vermelha 
e molhos de sabor forte ele deve ser evitado.

Também há diversas opções para 
acompanhar as sobremesas. Elas têm um 
sabor adocicado mais acentuado que outros 
pratos, por isso o especialista aconselha que 
se sirvam espumantes com maior concen-
tração de açúcar ou à base de uva Moscatel. 

“A doçura do vinho precisa ser maior que a 
da sobremesa. Por essa razão, prefira consumir 
com pratos que levam creme, morango ou 
frutas ácidas. Já se for de chocolate, apenas o 
vinho do Porto combinará”, explica Azevedo. 

HORA DE SERVIR
O cuidado com a temperatura faz toda 
a diferença no sabor, e a recomendação é 

que a bebida esteja entre 5 °C e 8 °C. Para 
alcançá-la, é indicado pôr a garrafa em um 
balde com metade de gelo e metade de 
água e deixar por 40 minutos. Em geral, 
utiliza-se uma taça flûte, de corpo alonga-
do e bojo fino, cuja abertura mais estreita 
mantém o perlage (bolhinhas) por mais 
tempo, ou seja, impede que o gás carbôni-
co se desprenda e que o aroma desapareça. 
“Atualmente  há quem prefira as taças com 
bojo mais gordinho para que o aroma se 
desenvolva melhor”, ressalta o presidente. 

Após servir, a dica é retornar a garrafa ao 
balde de gelo para manter a temperatura. Se 
sobrar espumante da festa, o ideal é guardar 
na geladeira por no máximo três dias, já que 
a rolha original não vai conseguir manter o 
gás carbônico da bebida.

ORIGEM DO BRINDE 
A tradição do brinde é muito antiga e 
existem várias teorias sobre sua origem. 
Na Roma antiga, acreditava-se que, para 
desfrutar o prazer de beber vinho, era pre-
ciso usar todos os sentidos: visão, paladar, 
olfato, tato e audição. No entanto, a audi-
ção ainda não era utilizada na ocasião. So-
mente quando surgiu o tilintar do brinde, o 
sentido da audição também passou a par-
ticipar do momento de degustação. Outra 
teoria afirma que os gregos costumavam 
levantar as taças para saudar os deuses. 
Já na Revolução Industrial, com o início de 
uma cultura de consumo na sociedade, a 
imagem da bebida começou a ser traba-
lhada para simbolizar ascensão social. 
Daí em diante, diversos motivos surgiram 
para o tilintar das taças! 
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BUDWEISER 
343 ML 
ESTADOS UNIDOS
A produção dessa cerveja 
é diferenciada por utilizar lascas 
de beechwood (madeira especial) 
durante os processos de 
fermentação e maturação. 
Da família Lager, ela leva 30 dias 
para ser produzida e resulta 
numa bebida de sabor marcante 
no início e suave no fi nal, 
sem deixar amargor residual. 
Uma cerveja  de sabor único 
e com equilíbrio perfeito. 

FRANZISKANER 
HEFE WEISSBIER 500 ML 
ALEMANHA
De coloração dourada e turva, 
possui sabor condimentado e é 
extremamente refrescante. Sua 
espuma é abundante, branca 
e cremosíssima, obtendo-se 
no copo uma liberação de gás 
carbônico, que produz um 
efeito de vivacidade e frescor 
na cerveja. Pertencente à família 
Ale, essa cerveja apresenta notas 
aromáticas de cravo e banana, 
que são perceptíveis por causa 
da fermentação.

NORTENÃ 960 ML  
URUGUAI
De coloração amarela 
intensa, essa cerveja traz 
um aroma discreto de lúpulo 
e de frutas, além de um fi no 
amargor, suave e pouco 
persistente. É uma bebida 
do tipo Standard American 
Lager, refrescante e pouco 
encorpada, ideal para ser 
degustada em todas as 
estações do ano. Integra 
a família Pilsen, grupo de 
cervejas mais leves e suaves.

FRANZISKANER 
HEFE WEISSBIER 500 ML
ALEMANHA
De coloração dourada e turva, 
possui sabor condimentado e é 
extremamente refrescante. Sua 
espuma é abundante, branca 
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no copo uma liberação de gás 
carbônico, que produz um 
efeito de vivacidade e frescor 
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aromáticas de cravo e banana, 
que são perceptíveis por causa 
da fermentação.

NORTENÃ 960 ML
URUGUAI
De coloração amarela 
intensa, essa cerveja traz 
um aroma discreto de lúpulo 
e de frutas, além de um fi no 
amargor, suave e pouco 
persistente. É uma bebida 
do tipo Standard American 
Lager, refrescante e pouco 
encorpada, ideal para ser 
degustada em todas as 
estações do ano. Integra 
a família Pilsen, grupo de 
cervejas mais leves e suaves.

CORONA EXTRA 
355 ML 
MÉXICO
É leve, refrescante e fácil 
de beber. Seu aroma e seu sabor 
são suaves, possui toques 
cítricos de limão, doçura 
residual, baixo amargor e acidez 
média. É da família Lager, 
contém maior teor de malte 
de cevada, e a alta presença 
do malte a torna mais dourada 
e levemente doce. Para 
contrabalançar, é utilizado 
mais lúpulo, o que aumenta 
o seu amargor.

LEFFE BLONDE 330 ML 
BÉLGICA
Apresenta aroma maltado 
com notas de baunilha, 
banana e cravo-da-índia. 
O sabor é adocicado e frutado, 
lembrando laranja. Da família Ale, 
a bebida faz parte de um grupo 
de cervejas mais complexas e 
perfumadas, cremosas, com 
presença perceptível de malte, 
lúpulo e álcool. Sua cor varia de 
palha a dourado, e a espuma 
é branca e densa, com boa 
retenção.

PA R A  B E B E R 
E M  CASA
Cervejas deliciosas 
recomendadas pelo Paulistão.

O VERÃO BATE À PORTA e, para acompanhá-lo, a bebida preferida nacionalmente: a cerveja. São tantos 
os tipos e subtipos dela, que  ca difícil escolher quais apreciar quando o sol está a pino, ou, então, fazer bonito com os 
amigos numa happy hour em casa. As mais conhecidas são Pilsen, Ale, Stout e Bock, e há várias maneiras de classi car 
uma cerveja. Pode ser pela fermentação (alta, baixa ou espontânea), pela cor (clara ou escura), pelo teor alcoólico, pelo 
extrato primitivo (fracas, normais, extras e fortes) e pelo teor de extrato (baixo, médio, extra ou alto).
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ADEGA
CERVEJAS

Aos cervejeiros de plantão, é hora de viajar pelo mundo das cervejas e descobrir 
quais delas serão o seu tipo nesta temporada. | POR WALQUIRIA BOTARO
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Contudo, dentro de cada um desses grupos, há uma série de subgrupos da bebida. São Ale as cervejas tipo Stout, American Strong Ale,  
India Pale Ale, Witbier e Irish Red Ale, entre muitas outras. São Lager, as cervejas Pilsener, Munchener, Vienna, Dortmund, Einbeck, Bock, Export e 
Munich, e assim por diante. Agora, faça as escolhas certas e descubra quais delas devem ir direto para a sua geladeira nesta temporada.

A forma mais comum de classificação é a que leva em consideração o processo de fermentação, dividido em cinco grupos: 

TIPO LAGER: são de baixa fermentação e, 
geralmente, armazenadas em temperaturas 
mais baixas. É o tipo mais consumido no 
mundo esuas técnicas de fabricação foram 
aprimoradas para fermentação a baixas 
temperaturas e com a levedura indo ao fundo 
dos barris ou garrafas. Em sua maioria são 
claras e com sabor moderadamente amargo.

TIPO GEUZE OU LAMBIC: são 
conhecidas como cervejas de fermentação 
espontânea, que ocorre no contato do 
mosto com os microrganismos presentes 
no ar. São produzidas em tanques abertos 
e geralmente maturadas em barricas de 
madeira, que podem ou não ter a adição de 
frutas, e não levam levedura em sua receita.

TIPO PILSEN: ela é a principal inspiração  
das cervejas comerciais brasileiras e é  
a mais conhecida e consumida no mundo. 
Tem coloração clara, tonalidade dourada 
brilhante e sabor delicado, leve e suave.

TIPO BOCK: 
por tradição são 
avermelhadas, mas 
podem também ser de 
cor marrom. A palavra 
Bock é resultado da 
quebra da palavra 
EinBeck, cidade natal 
desse tipo de cerveja. 

TIPO ALE: são classificadas dessa  
maneira por sua alta fermentação, que  
é feita em temperaturas entre 15 °C e 24 °C, 
sendo o tipo mais antigo de fabricação,  
em que a levedura fica sobre a cerveja,  
o que realça os sabores mais complexos  
e intensos da bebida. Possui sabor 
adocicado, encorpado e frutado.
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GRAÚDOS, CARNUDOS E MACIOS, assim 
são os pêssegos, que, em calda, se tornam uma 
sobremesa ainda mais versátil e que não podem 
� car de fora da despensa, principalmente no � m 
do ano, época em que os encontros entre amigos 
e familiares são constantes e pedem preparações 
práticas que não demandem muito tempo na cozinha.

Delicada, a fruta, depois de colhida no campo, 
requer uma série de cuidados em todas as etapas 
de industrialização até chegar ao pêssego em calda 
enlatado que compramos – desde a recepção da fruta, 
descaroçamento, pelagem, envase e cozimento até 
a armazenagem – e passa por um rigoroso controle 
de qualidade, tanto em higiene quanto em seleção, 
uniformidade e sabor. O processo de seleção pode 
ser executado manual ou mecanicamente, e, nas 
médias e grandes fábricas, o descaroçamento é 

automático. Em seguida, após o descaroçamento, 
é necessário fazer a pelagem (retirada da casca da 
fruta), antes que ocorra a oxidação da polpa. Após 
a operação de descascamento, as frutas são selecio-
nadas, geralmente, de forma manual, processo em 
que ocorre a retirada das sobras de casca, manchas, 
toques, pintas pretas etc., e o envasamento das 
embalagens com frutas e calda pode ser acelerado 
por equipamentos que dosam automaticamente 
a quantidade de cada ingrediente. Várias técnicas 
vêm sendo desenvolvidas para processar não ape-
nas o pêssego, mas diversas frutas, buscando cada 
vez mais oferecer produtos saborosos, nutritivos, 
práticos, diversi� cados e com qualidade.

Para arrematar esse curinga da despensa, sele-
cionamos uma deliciosa receita que vai abrilhantar 
suas datas festivas. Tome nota!
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PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

Os pêssegos em calda nunca saem de moda e são uma “mão na roda” 
quando se quer praticidade e sabor à mesa.  |  POR WALQUIRIA BOTARO
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GELADO 
DE PÊSSEGO 
EM CALDA 
� Tempo de Preparo: 15 min.    
 Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
•  1 envelope de gelatina 

em pó sem sabor (12 g)
•  1 lata de pêssegos em calda
•  1 lata de leite condensado
•  1 lata de creme de leite
•  1/2 xícara (chá) de água

MODO DE PREPARO
1.  Junte a gelatina em 5 

colheres (sopa) de água fria 
e leve ao fogo, em banho-
maria, para dissolver.

2.  Escorra os pêssegos e bata 
no liquidifi cador com o leite 
condensado, o creme de leite, 
a gelatina dissolvida e meia 
xícara (chá) de água.

3.  Despeje o creme de pêssegos 
em taças e leve à geladeira 
por cerca de 4 horas.

4.  Decore com pedaços 
de pêssego e sirva a seguir.

DICA
PAULISTÃO

PÊSSEGOS 
EM CALDA LINA
Rigorosamente 
selecionados, 
esses suculentos 
pêssegos em calda 

vão arrematar suas receitas 
e são ótima opção para comer 
acompanhados de sorvete, 
creme de leite ou chantili.

Lançamentos

Iogurte é saúde, iogurte é Danone.
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AS CESTAS DE NATAL são sempre uma boa opção para quem 
gosta de praticidade e deseja economizar na hora de escolher um 
presente para amigos, familiares ou funcionários de empresas. Pen-
sando nisso, a rede de supermercados Paulistão oferece aos seus 
clientes diversas opções de kits com vários tamanhos e produtos 
para todos os gostos. 

Estão disponíveis mais de 10 tipos de cesta que contêm 
entre 13 e 27 itens, podendo ser de marca própria do Paulis-
tão ou de empresas conceituadas do mercado com preços que 
variam de R$ 28,90 a R$ 85,90. E no Paulistão você ainda 
tem a opção de montar a própria cesta de acordo com a sua 

necessidade e preferência. A rede também disponibiliza para 
as pessoas jurídicas o Cartão Multicard sem taxa de adesão. 
Com ele, as empresas definem o valor do crédito que desejam 
presentear seus funcionários e ainda eliminam o trabalho de 
distribuição dos kits.

Os pequenos detalhes também fazem toda a diferença na hora 
de presentear as pessoas queridas no Natal. Atento a este fato, o 
Paulistão comercializa todas as cestas de fim de ano em embalagens 
personalizadas. Dada a largada para a boa temporada, a rede espera 
surpreender a todos os clientes com opções de produtos típicos e 
diferenciados da época festiva.

Entre as opções disponíveis, está a  
Cesta Bronze, composta de 13 itens, uma  
ótima escolha para quem faz questão de bons 
produtos com preço super em conta. O kit contém 
balas, biscoitos, pães de mel, suco, espumante  
e panetone e custa cerca de R$ 30.

Para os que preferem um kit mais completo,  
a rede tem disponível, por aproximadamente  
R$ 60, a Cesta Esmeralda, que conta  
com 24 itens, que, além dos produtos  
da Cesta Bronze, inclui farofa, gelatina, 
maionese, pudim, torrada e uva-passa.

A Cesta Diamante é a grande estrela da rede, 
com 26 produtos de marcas diferenciadas. 
Ela é vendida por cerca de R$ 90 e contém 
itens adicionais, como pêssego em calda e 
vinho. O supermercado também dispõe de kits 
personalizados para crianças com guloseimas 
como amendoim, achocolatado, pipoca, suco, 
biscoito e minipanetone, por cerca de R$ 30. 

26 | Paulistão

PAPO DE COZINHA
VIDA PRÁTICA

O Paulistão Supermercados oferece mais de 10 tipos de cestas natalinas  
com produtos variados e preços que cabem em todos os bolsos.

IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: DIVULGAÇÃO
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POR NAHAMA NUNES
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IMAGENS ILUSTRATIVASFOTOS: DIVULGAÇÃO

FEITAS  
SOB MEDIDA 

POR NAHAMA NUNES
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GUIA FÁCIL
CEIA

A sua ceia vai fi car ainda mais feliz com preparações simples de serem feitas e cheias de estilo 
para surpreender os convidados e coroar a noite com muito sabor. | POR WALQUIRIA BOTARO

PRATOS
R A D I A N T E S

NÃO DÁ PARA NEGAR QUE AS FESTAS de  m 
de ano mexem com os nossos mais profundos sentimen-
tos... Seja pelo fato de ser um momento em que os fami-
liares se reúnem vendo fotogra as antigas e pondo o papo 
em dia, desvendando o amigo secreto, dançando músicas 
que marcaram gerações, seja orando. Tais circunstâncias 
criam em nossa mente pequenos mosaicos, retratos de 
ocasiões especiais que  cam em nossa mente; mas, muito 
além disso, são produzidas memórias gustativas, sobretu-
do do que saem do forno - preparações feitas por mães, 
avós e seus sabores e aromas funcionam como um túnel 

do tempo, trazendo à tona sensações, impressões e emo-
ções vividas. Perceba que, quase sempre, somos pegos de 
surpresa em uma fração de segundos, arrebatados por um 
cheiro ou gosto familiar, como se nesse instante pudésse-
mos experimentar tudo de novo em um momento único.

E foi pensando nesses momentos descontraídos que 
buscamos dicas simples e preparamos esse guia especial 
de pratos para arrematar o seu  m de ano. São sugestões 
que podem ser postas em prática até mesmo por quem 
que não tem tanta a nidade com o forno e o fogão, para 
celebrar com um cardápio prático e cheio de afeto.

INGREDIENTES
•  150 g de vagem cortada 

em pedaços pequenos
•  1 e ½ xícara (chá) 

de feijão-roxinho cozido
•  1 e ½ xícara (chá) 

de feijão-branco cozido
•  1 e ½ xícara (chá) 

de grão-de-bico cozido
•  2 colheres (sopa) de salsa picada
•  Suco de 1 limão
•  2 colheres (sopa) de vinagre 

de vinho branco
•  5 colheres (sopa) de azeite de oliva
•  Pimenta-do-reino 

moída na hora a gosto
•  Salsinha para decorar

MODO DE PREPARO
1.  Ponha a vagem num recipiente 

encaixado sobre uma panela com 
água fervente e cozinhe no vapor por 
5 a 6 minutos. Escorra toda a água. 
Coloque-a numa tigela grande com 
o feijão roxinho, o feijão-branco 
e o grão-de-bico, misturando bem.

2.  Para preparar o molho, misture 
dentro de um vidro a salsa com o 
suco de limão, o vinagre, o azeite de 
oliva e a pimenta-do-reino. Despeje 
sobre os feijões e o grão-de-bico, 
misturando com cuidado. Deixe na 
geladeira até o momento de servir.

3.  Um pouco antes de servir, forre 
uma travessa grande com folhas de 
alface. Ponha os feijões e o grão-de-
bico e decore com a salsinha.

SALADA DE FEIJÃO COM GRÃO-DE-BICO
� Tempo de Preparo: 20 min.    Rendimento: 6 porções 

FOTO: SHUTTERSTOCK IMAGENS ILUSTRATIVAS
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FAROFA NATALINA
� Tempo de Preparo: 20 min.  Rendimento: 10 porções 

INGREDIENTES
•  100 g de manteiga
•  2 dentes de alho picadinhos
•  200 g de cebola picadinha
•  500 g de cenoura ralada no ralador grosso
•  150 g de uva-passa sem caroço
•  300 g de miúdos de peru ou frango 

cozidos e picadinhos
•  1 maço de salsinha picadinha
•  1 maço de cebolinha picadinha
•  500 g de farinha de mandioca torrada
•  100 g de farinha de milho em fl ocos 

triturada
•  100 ml de caldo de peru ou de frango
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Derreta a manteiga numa panela e refogue 

o alho e a cebola até fi car transparente e adocicada.
2.  Junte a cenoura ralada e as uvas-passas, refogue 

até a cenoura fi car macia e com pouco caldo 
e adicione as carnes picadinhas, a salsinha e a cebolinha.

3.  Misture bem e acrescente as duas farinhas.
4.  Mexa pingando o caldo aos poucos, para a farofa 

não fi car seca, e tempere com sal e pimenta.

Farofa-fa 
Ela já se tornou letra 
de música, é um 
acompanhamento clássico da 
feijoada e, nas ceias de fi m de 
ano, a farofa marca presença 
enriquecida com os mais 
variados ingredientes, como 
bacon, milho, banana, linguiça 
frita, entre outros. Ponha em 
prática seu lado criativo!

GUIA FÁCIL
CEIA
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SOPA DE LENTILHA
�  Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES 
•  1 e ½ xícara de lentilha
•  3 batatas descascadas  

e cortadas em cubos
•  2 gomos de linguiça calabresa
•  1 cenoura grande cortada em cubos
•  1 pimenta dedo-de-moça  

sem sementes picadinha (opcional)
•  1 cebola picada
•  2 dentes de alho espremidos
•  2 colheres (sopa) de óleo ou azeite
•  Sal, manjericão, salsinha e cebolinha  

a gosto

MODO DE PREPARO
1.  Em uma panela de pressão, aqueça o óleo  

ou o azeite e refogue o alho e a cebola.
2. Acrescente a lentilha, o sal e 3 xícaras de água quente.
3.  Deixe no fogo até amolecer a lentilha,  

por cerca de 20 minutos.
4.  Junte a batata, a cenoura, a calabresa, o manjericão,  

a pimenta e mais 2 xícaras de água quente.
5.  Assim que a panela começar a pegar pressão,  

deixe por 10 minutos no fogo.
6. Desligue o fogo e ponha a salsinha e a cebolinha.
7. Sirva em seguida.

Fartura  
para Sempre 
Na cultura italiana,  
acredita-se que, ao comer  
um prato de lentilha cozida 
após a meia-noite da virada 
do ano, sorte, dinheiro  
e prosperidade virão  
em abundância nos novos 
365 dias.
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PERU DE NATAL
� Tempo de Preparo: 4h   Rendimento: 15 porções 

INGREDIENTES
•  1 peru  temperado Seara
•  ½ copo de manteiga derretida
•  2 cebolas grandes picadas em quatro
•  4 cenouras cortadas em rodelas
•  4 talos de salsão picados
•  1 colher de tomilho fresco
•  1 folha de louro
•  2 copos de vinho branco seco
•  1 colher (sopa) de sal
•  Pimenta-do-reino moída na hora a 

gosto

MODO DE PREPARO
1.  Ponha o sal no interior do peru e coloque-o 

em uma vasilha grande. Cubra com água gelada.
2.  Leve ao refrigerador por 12 horas.
3.  Preaqueça o forno a 180 °C e coloque o peru 

com o peito para baixo em uma assadeira antiaderente.
4.  Pincele o peru com metade da manteiga e recheie-o com 

metade da cebola, cenoura e temperos.
5.  Disponha a outra metade na assadeira e regue 

tudo com um copo de vinho branco.
6.  Deixe assar nesta posição por uma hora e depois vire-o 

cuidadosamente, pincelando-o com o restante da manteiga.
7.  Deixe assar por mais 3 horas, até que esteja 

completamente dourado.
8.  Retire-o do forno e remova a cebola e as cenouras do interior, 

levando tais legumes ao fogo com o líquido da assadeira.
9.  Ponha um copo de vinho e deixe reduzir. 
10.  Coe o caldo e sirva sobre o peru fatiado.

Tenro e suculento, 
esse produto é prático, 
feito com ingredientes 

especiais e pronto 
para ser levado direto 

ao forno.

#fi caadica
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ARROZ COM CASTANHA PORTUGUESA
�  Tempo de Preparo: 40 min.  Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES
•  1 colher (sopa) de óleo
•  1 xícara (chá) de arroz
•  1 sachê de tempero Knorr Meu Arroz 

tradicional
•  ½ xícara (chá) de champanhe
•  1 e ½ xícara (chá) de água fervente
•  100 g de castanha portuguesa
•  ½ colher (chá) de tomilho fresco
 

MODO DE PREPARO
1.  Em uma panela, aqueça o óleo em fogo 

médio e refogue o arroz por 2 minutos.
2.  Acrescente o tempero Knorr e misture.
3.  Junte o champanhe, a água fervente e cozinhe 

em fogo médio por 10 minutos, com a panela 
parcialmente tampada.

4.  Abaixe o fogo e cozinhe por mais 5 minutos 
ou até secar o líquido.

5.  Junte as castanhas, o tomilho e misture. 
Sirva em seguida.

Portuguesa,
com Certeza 
Na farofa, em doces 
ou simplesmente cozida, 
a castanha portuguesa cai 
bem no cardápio em qualquer 
época do ano, e, no Paulistão, 
você encontra essa iguaria 
importada da região de 
Bragança, em Portugal.

Se quiser dar um toque especial, que tal 
polvilhar queijo parmesão sobre o arroz? 

#fi caadica
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PÃO INTEGRAL COM FRUTAS SECAS 
� Tempo de Preparo: 1h30 min.  Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
•  3 xícaras (chá) de farinha de trigo
•  1 xícara (chá) de farinha integral
•  ½ xícara (chá) de aveia em fl ocos
•  2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
•  2 colheres (chá) de sal
•  1 envelope de fermento biológico seco
•  1 ovo
•  1 iogurte natural
•  1 colher (sopa) de margarina
•  ½ xícara (chá) de leite morno
•  1 xícara (chá) de mix de frutas secas 

(uva-passa, damasco e castanha-do-
pará picadinha)

•  Gema para pincelar

MODO DE PREPARO
1.  Em uma tigela, coloque aos poucos todos os 

ingredientes na sequência, menos as frutas secas.
2.  Misturar muito bem.
3.  Passe para a bancada e sove a massa 

por alguns minutos.
4.  Acrescente as frutas misturando bem.
5.  Ponha em uma fôrma de bolo inglês média, 

untada e polvilhada com farinha de trigo.
6.  Cubra com fi lme plástico e deixe crescer 

por meia hora em local aquecido.
7.  Após esse tempo, pincele a massa 

com a gema e polvilhe a aveia em fl ocos.
8.  Leve para assar em forno preaquecido médio 

por 40 minutos ou até dourar.

Confort Food 
Não há quem resista a um 
pãozinho saído do forno. 
A massa versátil pode receber 
uma série de incrementos 
para que esse clássico 
das refeições agrade os 
mais diversos paladares, com 
suas inúmeras possibilidades 
de preparações.

34 | Paulistão
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O Armazém de Natal Paulistão tem tudo que você precisa pra deixar sua 
festa mais completa: produtos nacionais e importados, com toda a qualidade, 
variedade e preços irresistíveis que só o Paulistão pode oferecer.
Armazém de Natal Paulistão. Pode aproveitar que essa festa é sua!

Aves • Panetones • Frutas Secas • Castanhas • Vinhos 
• Espumantes • e muito mais!
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BISCOITO DE GENGIBRE
� Tempo de Preparo: 1h30 min.  Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
•  3 xícaras (chá) e ¼ de farinha de trigo 

e mais um pouco para polvilhar
•  9 colheres (sopa) de manteiga 

sem sal e em temperatura ambiente
•  ¼ de colher (chá) 

de bicarbonato de sódio
• 3/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo 
•  1 ovo
•  2 colheres (chá) de gengibre em pó
•  ¾ xícara (chá) de melado
•  ½ colher (chá) de sal
•  1 colher (chá) de canela
•  1 folha de papel-manteiga
•  Moldes de metal para biscoitos em 

formatos variados

MODO DE PREPARO
1.  Preaqueça o forno em temperatura média (180 °C).
2.  Peneire numa tigela a farinha, o bicarbonato de sódio, 

a canela, o gengibre e o sal. Reserve.
3.  Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar 

(também peneirado) até obter um creme leve e fofo.
4.  Adicione o ovo e o melado à manteiga batida. 

Misture. Vá adicionando aos poucos a farinha 
algumas colheres por vez. Sempre misturando.

5.  Abra a massa sobre uma folha de papel-manteiga 
até fi car com 5 cm de espessura. Corte os biscoitos 
com formatos variados, retire com cuidado as sobras 
e transfi ra o papel-manteiga para uma assadeira.

6. Leve ao forno por aproximadamente 15 minutos.

Tradição Culinária 
Os biscoitos de gengibre não 
são tão populares no Brasil; 
em contrapartida, na Europa e 
na América do Norte eles são 
um ícone natalino. Por terem 
grande durabilidade fora da 
geladeira, eles também são 
usados como decoração 
na árvore de Natal ou para 
fazer maquetes de casas 
construídas com pães de mel.
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GUIA FÁCIL
CEIA

BISCOITO DE GENGIBRE
� Tempo de Preparo: 1h30 min.  Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
•  3 xícaras (chá) e ¼ de farinha de trigo 

e mais um pouco para polvilhar
•  9 colheres (sopa) de manteiga 

sem sal e em temperatura ambiente
•  ¼ de colher (chá) 

de bicarbonato de sódio
• 3/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo 
•  1 ovo
•  2 colheres (chá) de gengibre em pó
•  ¾ xícara (chá) de melado
•  ½ colher (chá) de sal
•  1 colher (chá) de canela
•  1 folha de papel-manteiga
•  Moldes de metal para biscoitos em 

formatos variados

MODO DE PREPARO
1.  Preaqueça o forno em temperatura média (180 °C).
2.  Peneire numa tigela a farinha, o bicarbonato de sódio, 

a canela, o gengibre e o sal. Reserve.
3.  Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar 

(também peneirado) até obter um creme leve e fofo.
4.  Adicione o ovo e o melado à manteiga batida. 

Misture. Vá adicionando aos poucos a farinha 
algumas colheres por vez. Sempre misturando.

5.  Abra a massa sobre uma folha de papel-manteiga 
até fi car com 5 cm de espessura. Corte os biscoitos 
com formatos variados, retire com cuidado as sobras 
e transfi ra o papel-manteiga para uma assadeira.

6. Leve ao forno por aproximadamente 15 minutos.

Tradição Culinária 
Os biscoitos de gengibre não 
são tão populares no Brasil; 
em contrapartida, na Europa e 
na América do Norte eles são 
um ícone natalino. Por terem 
grande durabilidade fora da 
geladeira, eles também são 
usados como decoração 
na árvore de Natal ou para 
fazer maquetes de casas 
construídas com pães de mel.
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GUIA FÁCIL
CEIA

PANNA COTTA COM CALDA DE FRUTAS VERMELHAS
� Tempo de Preparo: 20 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
Panna cotta
•  ½ pacote de gelatina em pó incolor 

e sem sabor
• 3 colheres (sopa) de água
• 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
• 1 xícara (chá) de leite
• ½ xícara (chá) de açúcar
•  1 colher (sobremesa)

 de essência de baunilha

Calda
• 2 xícaras (chá) de amora
• 2 xícaras de mirtilo
• ½ xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO
Panna cotta
1. Hidrate a gelatina na água e reserve.
2. Em uma panela, ferva o leite com o creme de leite e o açúcar.
3.  Retire a panela do fogo, junte a gelatina e a essência 

e misture até que a gelatina se dissolva completamente. 
Deixe esfriar e, enquanto isso, lembre-se de misturar 
o creme de vez em quando.

4.  Despeje em um recipiente e deixe 
no refrigerador até que fi que fi rme.

Calda 
1. Ponha a amora, o mirtillo e o açúcar em uma panela.
2.  Leve ao fogo baixo e deixe reduzir até 

que as frutas comecem a se desmanchar. 
3. Espere esfriar bem.
4. Despeje sobre o creme, já fi rme, e sirva em seguida.

Sabor da Itália
Uma das sobremesas 
italianas mais populares, 
típica da região do Piemonte. 
Além de ser preparada com 
calda de frutas vermelhas, 
por ter uma base versátil, 
pode levar em sua cobertura 
infi nitos acompanhamentos, 
entre eles caramelo, 
chocolate derretido, calda 
de maracujá e frutas frescas 
da estação.
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GUIA FÁCIL
CEIA

PANNA COTTA COM CALDA DE FRUTAS VERMELHAS
� Tempo de Preparo: 20 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
Panna cotta
•  ½ pacote de gelatina em pó incolor 

e sem sabor
• 3 colheres (sopa) de água
• 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
• 1 xícara (chá) de leite
• ½ xícara (chá) de açúcar
•  1 colher (sobremesa)

 de essência de baunilha

Calda
• 2 xícaras (chá) de amora
• 2 xícaras de mirtilo
• ½ xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO
Panna cotta
1. Hidrate a gelatina na água e reserve.
2. Em uma panela, ferva o leite com o creme de leite e o açúcar.
3.  Retire a panela do fogo, junte a gelatina e a essência 

e misture até que a gelatina se dissolva completamente. 
Deixe esfriar e, enquanto isso, lembre-se de misturar 
o creme de vez em quando.

4.  Despeje em um recipiente e deixe 
no refrigerador até que fi que fi rme.

Calda 
1. Ponha a amora, o mirtillo e o açúcar em uma panela.
2.  Leve ao fogo baixo e deixe reduzir até 

que as frutas comecem a se desmanchar. 
3. Espere esfriar bem.
4. Despeje sobre o creme, já fi rme, e sirva em seguida.

Sabor da Itália
Uma das sobremesas 
italianas mais populares, 
típica da região do Piemonte. 
Além de ser preparada com 
calda de frutas vermelhas, 
por ter uma base versátil, 
pode levar em sua cobertura 
infi nitos acompanhamentos, 
entre eles caramelo, 
chocolate derretido, calda 
de maracujá e frutas frescas 
da estação.
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GUIA FÁCIL
CEIA

SORVETONE
� Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 200 g de panetone rasgado em 
pequenos pedaços
• 200 g de frutas cristalizadas
• 350 g de sorvete de creme
• ½ xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 dose de licor de laranja

MODO DE PREPARO
1.  Misture as frutas cristalizadas 

e o licor no sorvete de creme e reserve. 
2.  Misture o açúcar no leite e umedeça 

os pedaços de panetone e reserve. 
3.  Em uma tigela média, faça uma cama com o panetone 

umedecido, cubra com o sorvete e leve para gelar. 
Também pode ser feito em uma fôrma de fundo falso.

Delícias natalinas
São dezenas de histórias 
sobre o panetone, mas a 
versão mais aceita é que ele 
teria sido criado em meados 
dos anos 900, por um padeiro 
chamado Tone. O nome teria 
vindo daí: “Pane di Tone”, 
em italiano, ou Pão do Tone.
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GUIA FÁCIL
CEIA

SORVETONE
� Tempo de Preparo: 30 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 200 g de panetone rasgado em 
pequenos pedaços
• 200 g de frutas cristalizadas
• 350 g de sorvete de creme
• ½ xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 dose de licor de laranja

MODO DE PREPARO
1.  Misture as frutas cristalizadas 

e o licor no sorvete de creme e reserve. 
2.  Misture o açúcar no leite e umedeça 

os pedaços de panetone e reserve. 
3.  Em uma tigela média, faça uma cama com o panetone 

umedecido, cubra com o sorvete e leve para gelar. 
Também pode ser feito em uma fôrma de fundo falso.

Delícias natalinas
São dezenas de histórias 
sobre o panetone, mas a 
versão mais aceita é que ele 
teria sido criado em meados 
dos anos 900, por um padeiro 
chamado Tone. O nome teria 
vindo daí: “Pane di Tone”, 
em italiano, ou Pão do Tone.
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GUIA FÁCIL
CEIA

RABANADAS COM MEL 
� Tempo de Preparo: 15 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de leite
• Fatias de pão de véspera
• 1 ovo
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (sopa) de mel
• Canela em pó a gosto
• Margarina

MODO DE PREPARO
1.  Em um prato fundo, bata o ovo, acrescente o mel, 

o açúcar, o leite morno e misture bem. 
2.  Ponha no prato com leite algumas fatias de pão 

e deixe que fi quem submersas, por cerca de 1 minuto, 
até que o pão absorva o leite. 

3.  Em uma frigideira, coloque um bocado de margarina, 
deixe aquecer e ponha as fatias de pão para fritar. 

4.  Deixe o pão fritar até que cada um dos lados fi que dourado, 
virando mais ou menos de minuto em minuto.

5.  Ponha em uma travessa três folhas de papel-toalha, 
para absorver a gordura das fatias de pão fritas.

6.  Polvilhe com canela e açúcar só uma face da rabanada, 
e fi nalize com um fi o de mel sobre cada uma das fatias.

Clássico reinventado 
Algumas receitas de rabanada substituem o 
leite pelo vinho. Há quem aromatize o doce com 
raspas da casca de limão ou de laranja, e os 
vegetarianos trocam o leite de vaca pelo de soja.

DICA
PAULISTÃO

BOAS 
APOSTAS
FARINHA DE TRIGO 
DONA BENTA
Ideal para todas as receitas, 
como bolos, pães, pizzas e 
outras criações deliciosas, 
esse produto é obtido 
através da moagem de trigo 
e enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Contém glúten.

CASTANHA 
PORTUGUESA
Rica em amido e açúcares, 
essa castanha possui 
vitaminas C e E, entre outras, e 
é um ingrediente que cai bem 
em uma série de preparações 
culinárias, como molhos, 
farofas, purês etc.

GRÃO-DE-BICO LINA
Esse alimento versátil oferece 
proteína, fi bras e outras 
substâncias que ajudam 
a proteger o coração e, até 
mesmo, afi nar a cintura. 
Em sua composição há 
vitaminas A, B6, C, E e K, 
cálcio, fósforo, potássio, 
zinco, magnésio, ferro e sódio.

MANTEIGA MATILAT
Elaborada com creme de leite 
extra, essa manteiga confere 
textura sem igual às mais 
variadas preparações.

PANETONE PAULISTÃO
Com massa molhadinha 
e sabor inconfundível, 
esse panetone é ideal 
para compartilhar com 
toda a sua família e perfeito 
para ser usado nas mais 
variada receitas.
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GUIA FÁCIL
CEIA

RABANADAS COM MEL 
� Tempo de Preparo: 15 min.  Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de leite
• Fatias de pão de véspera
• 1 ovo
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (sopa) de mel
• Canela em pó a gosto
• Margarina

MODO DE PREPARO
1.  Em um prato fundo, bata o ovo, acrescente o mel, 

o açúcar, o leite morno e misture bem. 
2.  Ponha no prato com leite algumas fatias de pão 

e deixe que fi quem submersas, por cerca de 1 minuto, 
até que o pão absorva o leite. 

3.  Em uma frigideira, coloque um bocado de margarina, 
deixe aquecer e ponha as fatias de pão para fritar. 

4.  Deixe o pão fritar até que cada um dos lados fi que dourado, 
virando mais ou menos de minuto em minuto.

5.  Ponha em uma travessa três folhas de papel-toalha, 
para absorver a gordura das fatias de pão fritas.

6.  Polvilhe com canela e açúcar só uma face da rabanada, 
e fi nalize com um fi o de mel sobre cada uma das fatias.

Clássico reinventado 
Algumas receitas de rabanada substituem o 
leite pelo vinho. Há quem aromatize o doce com 
raspas da casca de limão ou de laranja, e os 
vegetarianos trocam o leite de vaca pelo de soja.

DICA
PAULISTÃO

BOAS 
APOSTAS
FARINHA DE TRIGO 
DONA BENTA
Ideal para todas as receitas, 
como bolos, pães, pizzas e 
outras criações deliciosas, 
esse produto é obtido 
através da moagem de trigo 
e enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Contém glúten.

CASTANHA 
PORTUGUESA
Rica em amido e açúcares, 
essa castanha possui 
vitaminas C e E, entre outras, e 
é um ingrediente que cai bem 
em uma série de preparações 
culinárias, como molhos, 
farofas, purês etc.

GRÃO-DE-BICO LINA
Esse alimento versátil oferece 
proteína, fi bras e outras 
substâncias que ajudam 
a proteger o coração e, até 
mesmo, afi nar a cintura. 
Em sua composição há 
vitaminas A, B6, C, E e K, 
cálcio, fósforo, potássio, 
zinco, magnésio, ferro e sódio.

MANTEIGA MATILAT
Elaborada com creme de leite 
extra, essa manteiga confere 
textura sem igual às mais 
variadas preparações.

PANETONE PAULISTÃO
Com massa molhadinha 
e sabor inconfundível, 
esse panetone é ideal 
para compartilhar com 
toda a sua família e perfeito 
para ser usado nas mais 
variada receitas.
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bom do ruim, para não desperdiçar energia.
TRABALHO: o companheirismo será um fator 
de altíssima importância para o bom andamento 
das questões profissionais, por isso, nada de iso-
lamento, muito menos sobrecargas. Some e se 
aproxime dos que também somam, tudo sempre 
com alegria.

CÂNCER 
(de 21 de junho a 21 de julho)
AMOR: um bom relaciona-

mento afetivo se mede pelo grau de parceria que 
se mostra. Quanto maior a parceria, maior será 
a satisfação de estar junto, mas, para que isso 
aconteça, tudo terá de ser construído com paci-
ência e esmero. Tenha calma!
SAÚDE: às vezes ficamos tão preocupados com 
as atribulações do dia a dia que não percebemos 
o que está acontecendo dentro de nós. Se deseja 
manter boa saúde, terá de cuidar mais das ques-
tões espirituais. A qualidade do espírito se reflete 
no físico.
TRABALHO: é possível que aconteçam con-
tratempos e algumas dificuldades no âmbito 
profissional. No entanto, nesta hora toda calma é 
necessária, para que com flexibilidade se encon-
trem boas soluções para os desafios inesperados.

LEÃO 
(de 22 de julho a 22 de agosto)
AMOR: transformações o 
aguardam no setor do relacio-

namento amoroso, isto quer dizer que tudo se 
modifica, porque está em evolução e isso é bom. 
Um conselho útil, neste caso, é manter a sinceri-
dade com o outro e consigo mesmo.
SAÚDE: se quiser manter uma boa saúde em 
2016 será fundamental mergulhar fundo dentro 
de si e buscar conhecer o que ainda está incons-
ciente, para evitar transtornos físicos de ordem 
emocional. Neste caso, vale a pena ser bastante 
minucioso. 
TRABALHO: mãos à obra em 2016! Com pa-
ciência e esmero busque dentro de si aquilo que 
o faz feliz e realize. Não permita que o medo de 

quiser viver de forma positiva o relacionamento afe-
tivo. Será necessário deixar que sua sensibilidade 
e sua flexibilidade atuem de forma preponderante.
SAÚDE: novamente as emoções entram em 
pauta também neste setor. Deverá estar atento 
à somatização, reflexo de problemas de ordem 
emocional, e, para isso, não valerá esconder os 
problemas por debaixo do tapete!
TRABALHO: poderá viver mudanças que não 
espera, no entanto, podem ser positivas, se enca-
radas como uma chance de renovação, mas, para 
que tudo corra bem, a paciência será fundamental.

TOURO  
(de 21 de abril a 20 de maio)
AMOR: poderão acontecer grandes 
mudanças na esfera dos afetos, isto 
é, o que está de um jeito pode se 

apresentar de outro. Será benéfico, se houver boa 
vontade para aprender com as experiências, olhan-
do sempre para o porvir, onde o melhor está.
SAÚDE: uma boa saúde depende do equilíbrio 
entre mente, emoção e corpo, por isso, tudo o que 
puder melhorar as forças vitais não deverá ser posto 
de lado, mas utilizado com bom senso e abertura 
para novas formas de se cuidar.
TRABALHO: O que já tiver sido construído por 
esforço, será recompensado com bons resulta-
dos no campo profissional, mas aquilo que foi ne-
gligenciado merecerá empenho maior. Somente 
através da reflexão encontrará as soluções.

GÊMEOS 
(de 21 de maio a 20 de junho)
AMOR: o que está indo bem no 
campo amoroso permanecerá 

dando bons frutos, mas aquilo que está sendo 
sustentado em areia movediça pode desmoronar. 
Por isso, encarar os fatos sem dar justificativas 
infundadas, fará toda a diferença para o bem-
-estar pessoal.
SAÚDE: existem atitudes que levam à boa saú-
de, em contrapartida outras são nocivas, mesmo 
que não aparentem isto, por isso, saber escolher a 
conduta correta será importante. Saiba separar o 

AQUÁRIO  
(de 21 de janeiro a 19 de fevereiro)
AMOR: siga sua intuição. Se sen-
tir que deve agir, faça, mas, se seu 

coração disser acautele-se, meça suas palavras, 
não hesite. É isso, siga as determinações de seu 
mestre interno e verá que tudo correrá bem. Não se 
perca nas aparências, pois podem ser enganosas.
SAÚDE: para não esgotar suas energias, será 
muito importante não deixar pendências, isto é, 
finalize tudo o que começar, não se perca na de-
sordem. Se mantiver a organização, seu estresse 
diminuirá muito, assim como sua irritabilidade. 
TRABALHO: neste setor terá de controlar seus 
nervos. Suas feras internas terão de ser domadas, 
para que não cause irritações desnecessárias no 
meio ambiente. Procure ser mais sociável e não 
economize na gentileza. Ao se portar com mais 
leveza gerará boa reação.

PEIXES  
(de 20 de fevereiro  
a 20 de março)
AMOR: se deseja que sua vida 

afetiva tenha bom andamento, será fundamental 
manter-se fiel às bases que consolidaram a rela-
ção, pois, se não for assim, poderá viver uma rup-
tura desnecessária. Neste caso, cuidar da relação 
pode ser um divisor de águas.
SAÚDE: evite o estresse. Não assuma mais 
compromissos do que pode realizar. Tenha mais 
calma e bom senso. Melhor diminuir o lucro do 
que comprometer a saúde, pense bem. Além dis-
so, viva com mais alegria, ela é importantíssima 
para manter-se saudável.
TRABALHO: podem ocorrer algumas dificuldades, 
talvez maior lentidão no alcance de resultados, mas 
não se desgaste com isso, procure descobrir novas 
maneiras de lidar com o que está emperrado. Renove-
-se e terá sua fluência de volta.

ÁRIES  
(de 21 de março a 20 de abril)
AMOR: manter o equilíbrio de suas 
emoções fará toda a diferença, se 
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bom do ruim, para não desperdiçar energia.
TRABALHO: o companheirismo será um fator 
de altíssima importância para o bom andamento 
das questões profissionais, por isso, nada de iso-
lamento, muito menos sobrecargas. Some e se 
aproxime dos que também somam, tudo sempre 
com alegria.

CÂNCER 
(de 21 de junho a 21 de julho)
AMOR: um bom relaciona-

mento afetivo se mede pelo grau de parceria que 
se mostra. Quanto maior a parceria, maior será 
a satisfação de estar junto, mas, para que isso 
aconteça, tudo terá de ser construído com paci-
ência e esmero. Tenha calma!
SAÚDE: às vezes ficamos tão preocupados com 
as atribulações do dia a dia que não percebemos 
o que está acontecendo dentro de nós. Se deseja 
manter boa saúde, terá de cuidar mais das ques-
tões espirituais. A qualidade do espírito se reflete 
no físico.
TRABALHO: é possível que aconteçam con-
tratempos e algumas dificuldades no âmbito 
profissional. No entanto, nesta hora toda calma é 
necessária, para que com flexibilidade se encon-
trem boas soluções para os desafios inesperados.

LEÃO 
(de 22 de julho a 22 de agosto)
AMOR: transformações o 
aguardam no setor do relacio-

namento amoroso, isto quer dizer que tudo se 
modifica, porque está em evolução e isso é bom. 
Um conselho útil, neste caso, é manter a sinceri-
dade com o outro e consigo mesmo.
SAÚDE: se quiser manter uma boa saúde em 
2016 será fundamental mergulhar fundo dentro 
de si e buscar conhecer o que ainda está incons-
ciente, para evitar transtornos físicos de ordem 
emocional. Neste caso, vale a pena ser bastante 
minucioso. 
TRABALHO: mãos à obra em 2016! Com pa-
ciência e esmero busque dentro de si aquilo que 
o faz feliz e realize. Não permita que o medo de 

quiser viver de forma positiva o relacionamento afe-
tivo. Será necessário deixar que sua sensibilidade 
e sua flexibilidade atuem de forma preponderante.
SAÚDE: novamente as emoções entram em 
pauta também neste setor. Deverá estar atento 
à somatização, reflexo de problemas de ordem 
emocional, e, para isso, não valerá esconder os 
problemas por debaixo do tapete!
TRABALHO: poderá viver mudanças que não 
espera, no entanto, podem ser positivas, se enca-
radas como uma chance de renovação, mas, para 
que tudo corra bem, a paciência será fundamental.

TOURO  
(de 21 de abril a 20 de maio)
AMOR: poderão acontecer grandes 
mudanças na esfera dos afetos, isto 
é, o que está de um jeito pode se 

apresentar de outro. Será benéfico, se houver boa 
vontade para aprender com as experiências, olhan-
do sempre para o porvir, onde o melhor está.
SAÚDE: uma boa saúde depende do equilíbrio 
entre mente, emoção e corpo, por isso, tudo o que 
puder melhorar as forças vitais não deverá ser posto 
de lado, mas utilizado com bom senso e abertura 
para novas formas de se cuidar.
TRABALHO: O que já tiver sido construído por 
esforço, será recompensado com bons resulta-
dos no campo profissional, mas aquilo que foi ne-
gligenciado merecerá empenho maior. Somente 
através da reflexão encontrará as soluções.

GÊMEOS 
(de 21 de maio a 20 de junho)
AMOR: o que está indo bem no 
campo amoroso permanecerá 

dando bons frutos, mas aquilo que está sendo 
sustentado em areia movediça pode desmoronar. 
Por isso, encarar os fatos sem dar justificativas 
infundadas, fará toda a diferença para o bem-
-estar pessoal.
SAÚDE: existem atitudes que levam à boa saú-
de, em contrapartida outras são nocivas, mesmo 
que não aparentem isto, por isso, saber escolher a 
conduta correta será importante. Saiba separar o 

AQUÁRIO  
(de 21 de janeiro a 19 de fevereiro)
AMOR: siga sua intuição. Se sen-
tir que deve agir, faça, mas, se seu 

coração disser acautele-se, meça suas palavras, 
não hesite. É isso, siga as determinações de seu 
mestre interno e verá que tudo correrá bem. Não se 
perca nas aparências, pois podem ser enganosas.
SAÚDE: para não esgotar suas energias, será 
muito importante não deixar pendências, isto é, 
finalize tudo o que começar, não se perca na de-
sordem. Se mantiver a organização, seu estresse 
diminuirá muito, assim como sua irritabilidade. 
TRABALHO: neste setor terá de controlar seus 
nervos. Suas feras internas terão de ser domadas, 
para que não cause irritações desnecessárias no 
meio ambiente. Procure ser mais sociável e não 
economize na gentileza. Ao se portar com mais 
leveza gerará boa reação.

PEIXES  
(de 20 de fevereiro  
a 20 de março)
AMOR: se deseja que sua vida 

afetiva tenha bom andamento, será fundamental 
manter-se fiel às bases que consolidaram a rela-
ção, pois, se não for assim, poderá viver uma rup-
tura desnecessária. Neste caso, cuidar da relação 
pode ser um divisor de águas.
SAÚDE: evite o estresse. Não assuma mais 
compromissos do que pode realizar. Tenha mais 
calma e bom senso. Melhor diminuir o lucro do 
que comprometer a saúde, pense bem. Além dis-
so, viva com mais alegria, ela é importantíssima 
para manter-se saudável.
TRABALHO: podem ocorrer algumas dificuldades, 
talvez maior lentidão no alcance de resultados, mas 
não se desgaste com isso, procure descobrir novas 
maneiras de lidar com o que está emperrado. Renove-
-se e terá sua fluência de volta.

ÁRIES  
(de 21 de março a 20 de abril)
AMOR: manter o equilíbrio de suas 
emoções fará toda a diferença, se 
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fracassar o iniba. Tudo o que é feito com amor e 
satisfação não há como fracassar!

VIRGEM 
(de 23 de agosto  
a 22 de setembro)
AMOR: criatividade não deverá 

faltar para que o relacionamento afetivo se renove. 
A rotina pode causar cansaço à relação, por isso, 
gerar entusiasmo pode ser recompensador, mas 
não exagere, saiba ser sensível às necessidades 
de ambos.
SAÚDE: deverá desenvolver uma atitude em 
específico se deseja manter sua saúde em bom 
estado. Tudo o levará à renovação. Chances re-
ceberá para melhorar, mas terá de intensificar a 
gentileza, a dedicação ao outro, para atingir seu 
equilíbrio.
TRABALHO: terá de ser o senhor de si mesmo 
se deseja ver seu trabalho em ascensão. Isto é, 
será preciso agir mais com a razão do que com a 
emoção. Tudo deverá ser calculado com atenção 
e evitar o desperdício de ideias e energia.

LIBRA 
(de 23 de setembro  
a 22 de outubro)
AMOR: será necessário en-

trar em contato com as emoções de que ainda 
não tem consciência, mas que atuam fortemente 
no seu relacionamento. Que tal uma boa psicote-
rapia? O momento é propício para melhorar sua 
relação com o outro.
SAÚDE: aquilo que não anda bem em termos de 
saúde pode melhorar se fizer algumas modifica-
ções: exercícios físicos, perceber quais alimentos 
são nocivos e buscar a autotransformação para 
viver com maior plenitude e felicidade.
TRABALHO: abuse da criatividade no campo 
profissional. Não espere ser solicitado, adiante-
-se e mostre seus talentos para inovar o que anda 
emperrado. Seja dinâmico, mas cuide para que 
suas boas ideias não sejam roubadas por colegas 
pouco éticos.

ESCORPIÃO 
(de 23 de outubro  
a 21 de novembro)
AMOR: se deseja ver sua re-
lação evoluir e propiciar feli-
cidade, será bom equilibrar 
a emoção com a razão, para 

que o bom senso prevaleça e gere paz. Para 
que isso seja possível, é importante entregar-
-se sem restrições à transformação do que 
impede o bom viver.

SAÚDE: por mais que às vezes haja necessi-
dade de esconder sentimentos, em 2016 será 
fundamental encarar a si mesmo sem disfar-
ces. Mais uma vez lhe é solicitado que ques-
tões emocionais sejam resolvidas, para que 
não causem doenças psicossomáticas.
TRABALHO: todo campo profissional tem 
características específicas e exigências para 
o bom resultado. Será importante saber su-
portar pressões para não se desgastar. Aqui 
vale a paciência, e o tarô o aconselha a se 
doar mais no trabalho, para gerar progresso.

SAGITÁRIO 
(de 22 de novembro  
a 21 de dezembro)
AMOR: em 2016 terá de ter 

atitude se quiser ver seu campo afetivo deslan-
char. Claro que se pede bom senso e sabedoria, 
mas nada de esperar vir do outro o que deseja 
ver realizado. Avance para seu objetivo e o faça 
acontecer.
SAÚDE: controle seus ímpetos, isto é, evite 
excessos, seja mais seletivo nos seus hábitos, 
principalmente alimentares. Não espere que as 
coisas aconteçam como num passe de mági-
ca. Terá de se esforçar para se manter em boa 
forma.
TRABALHO: mudanças o aguardam no setor 
do trabalho; aquilo que pensava estar estável, 
pode não estar, mas não crie preocupações 
desnecessárias, será preciso se adaptar ao 
novo. Para um bom resultado, deixe claro o que 
deseja realizar.

CAPRICÓRNIO 
(de 22 de dezembro  
a 20 de janeiro)
AMOR: ao perceber que algo 

está emperrado no amor, será preciso fazer 
uma análise profunda de si mesmo e entender 
se não está se boicotando. Talvez trabalhando 
muito para evitar a aproximação do outro! Ano-
te seus sonhos, podem ser reveladores.
SAÚDE: se deseja equilíbrio em sua saúde, 
terá de puxar o freio de mão. Diminuir o ritmo, 
cuidar mais do seu lazer. Controle a ansiedade 
e faça tudo com mais calma. Talvez tenha de 
reavaliar alguns hábitos e modificá-los para se 
manter saudável.
TRABALHO: olhe para a frente e aposte na-
quilo que vem desejando já há algum tempo. 
Acredite em si e deposite energia em seu so-
nho, mas com paciência, pois o tempo está a 
seu favor. Tudo no seu devido lugar para que o 
resultado venha.

Tres: a Máquina 
Multibebidas 
da 3 Corações
Uma solução completa de máquinas 
com diversos tipos de bebidas, 
como cafés espressos, cafés 
filtrados, cappuccino, bebidas 
quentes e chás 100% naturais.
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Priorizar e escolher 
são as melhores 

ferramentas 
para tornar suas 

experiências  
de celebração  
de fim de ano  

mais agradáveis.  
Há uma sobrecarga 

de atividades  
com eventos nesta 

época do ano.  
“Dê preferência  
para estar com  

as pessoas de que 
você realmente 

gosta e faz questão. 
Se você não tem 
uma relação boa 

com os seus 
parentes e colegas 

de trabalho, não  
é preciso ficar muito 

tempo com eles”, 
orienta a psicóloga.

PRIORIZE  
OS EVENTOS

46 | Paulistão

E ncarar shoppings lotados; comprar presen-
tes para amigos e familiares; concluir os 
trabalhos na empresa; participar das festas 
de confraternização; arrumar as malas para 

as viagens e ainda escolher os pratos e aperitivos que 
serão servidos nas ceias de Natal e Ano-Novo... Ufa! 
O fim de ano parece uma verdadeira maratona com 
tantos afazeres, não é mesmo?

Em meio a tantos compromissos nesse período, 
a proposta de jogar tudo para o alto e dormir até 
janeiro pode ser muito tentadora. A psicóloga Maria 
Cristina Aleixo explica que, embora a temporada do 
Natal seja aguardada por muitas pessoas, para outras 
esse período é um momento de muita tensão, afinal, 
a data indica que o ano chegou ao fim e as metas 
estabelecidas podem não ter sido cumpridas. “Nessa 

época, as pessoas tendem a ficar com os ânimos à 
flor da pele. É o que chamamos de TPN (Tensão 
Pré-Natal). A ansiedade se intensifica com as exigên-
cias que a sociedade impõe sobre essa data”, explica 
a especialista.  

Um estudo realizado pela International Stress 
Management Association Brasil (ISMA-BR) re-
vela ainda que 80% das pessoas no país ficam mais 
tensas e irritadas no período antes do Natal. A pes-
quisa também mostrou que mais da metade desses 
entrevistados usa medicamentos para controlar a 
ansiedade no último mês do ano.  

Para evitar que o estresse e a ansiedade se acumulem 
nesta temporada de festas, enumeramos, com a ajuda 
da psicóloga Maria Cristina Aleixo, dicas importantes 
que vão ajudar você a organizar suas tarefas:

FOTOS: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

FIM DE ANO 
SEM SURTOS
Especialista dá dicas de como evitar o estresse e a ansiedade  
na temporada com tantos afazeres e compromissos a cumprir.

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
XÔ ESTRESSE

POR NAHAMA NUNES
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CUIDADO COM O 
PERFECCIONISMO
Tentar ser “perfeito” nessas horas 
também pode ser fonte de estresse 
–  principalmente durante os 
preparativos das comemorações.  
“Não coloque metas muito altas 
para comprar presentes e fazer 
refeições perfeitas. Faça tudo com 
muito capricho, mas mantenha o 
pé no chão”, orienta a psicóloga.

TENHA 
PACIÊNCIA COM  

O TRÂNSITO
Com o aumento do número de carros pelas ruas  

e de pessoas circulando por shoppings e lojas  
de rua, é normal que o trânsito enlouqueça qualquer 
um no fim do ano. Uma boa dica é pesquisar rotas 
alternativas. “Procure fazer suas compras em dias  

e horários em que os centros comerciais são 
menos frequentados. Mantenha a calma, 
porque é algo com que não se pode lutar 

quando chega esta época do ano”, 
destaca a especialista.

48 | Paulistão

BELEZA, SAÚDE & MOVIMENTO
XÔ ESTRESSE
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RELAXAR É PRECISO
Esqueça por alguns momentos as preocupações nos seus dias de dezembro. Permita-se o prazer de relaxar em 
casa, nem que seja vendo TV ou até mesmo jogando conversa para o ar com alguém que goste muito. Procure dormir 
o suficiente e alimente-se bem. Se você estiver descansando e alimentado adequadamente, terá mais capacidade 
de lidar com a ansiedade e a correria. “O mau humor é normal nos dias que antecedem o Natal, mas procure pensar no 
descanso que você terá após a data. No final, você verá que todo o esforço valeu muito a pena”, finaliza a especialista. 

ORGANIZAR  
É IMPORTANTE

Faça uma lista de seus 
compromissos e execute-os 

pela ordem de importância. Mas 
atenção: não coloque aquela 

tarefa que você já sabe que não 
terá como fazer. “Evite desgaste 

nesse período. Na agenda deve 
ter um espaço para o trabalho e 

para o lazer. Dê preferência para 
as coisas que te fazem bem”, 

disse a especialista.
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EXCESSO DE TRABALHO FAZ PARTE
Começar o expediente mais cedo, largar tarde demais e levar tarefas para casa 
é muito comum nesta época do ano. Prepare-se para as horas extras e lembre-
se da folga que você terá com a pausa que as empresas normalmente fazem 
para celebrar o Natal e o Ano-Novo. Entretanto, é preciso conhecer os próprios 
limites. Não queira agradar demais o chefe. “Peça ajuda quando perceber que 
está sobrecarregado e saiba dizer não.” Tenha paciência com as pessoas que 
não têm o mesmo ritmo que o seu e não se irrite com burocracia. Se você não 
pode evitá-la, por que preocupar-se com ela?”, adverte Maria Cristina.

FILHOS EM CASA
Quem tem a sorte de 

dispor do suporte dos avós, 
independentemente da condição 

financeira, sem dúvida alguma 
essa é a melhor opção. Se este 
não for o seu caso, vale a pena 
conversar com os pequenos e 

explicar quantas coisas o pai e a 
mãe ainda têm de resolver antes 

do período de descanso. Cuidado 
para não pegar no pé deles 

desnecessariamente. Crianças 
costumam aproveitar a falta de 
compromisso para pular, gritar 

e extrapolar. “Um bom conselho 
é separar um lugar da casa para 

que elas possam brincar. Porém, 
quando se restringe um espaço, 
a melhor saída é fechar os olhos 

para aquele local para não se irritar 
com a bagunça”, ressalta.

PLANEJE-SE  
PARA AS COMPRAS
Não deixe suas compras para a última hora. Cheque bem  
seu orçamento, faça uma lista de presentes e visite lojas  
com antecedência a fim de pesquisar preços. Segundo  
a especialista, não vale a pena comprar itens por impulso. 
“Tudo parece barato e irresistível neste período. Mas todo 
cuidado é pouco. Os brasileiros tiveram de apertar o cinto 
neste ano, cuidado para não dar um passo maior que a perna.”
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VAPT-VUPT
PETISCO

50 | Paulistão

QUINDIM

Entrada triunfal
O fim de ano é sinônimo de fartura, e como resistir a tantas gostosuras? A ideia é pegar leve na entrada e surpreender os 

convidados com simplicidade de um lado e muito sabor do outro. O simples também é um clássico, como antepastos 
que podem ser servidos com torradas bem crocantes ou deliciosos pães que abrilhantam qualquer ocasião. Os patês 

são práticos, porque já vêm prontos, e, com isso, você ganha tempo para montar lindas cestas de pães e torradas e 
separá-los por tipos. Além disso, vale lançar mão de tomates-cereja e ervas frescas, como salsa, alecrim e manjericão, 

para decorar. Sirva snacks leves enquanto a ceia não está posta, assim todos os convidados vão beliscando.

BRUSCHETTA 
ASPARGOS  
VERDES ALESSIA
Esse antepasto com 
certeza vai impressionar 

todos os seus convidados. Se quiser 
agregar algumas frutas para harmonizar, 
opte por figos ou morangos, mas, se a ideia 
for levar à mesa alguns queijos, o do tipo 
brie ficará perfeito.

BRUSCHETTA  
COM PIMENTÃO  
E ALCACHOFRA ALESSIA
Uma deliciosa combinação 
de sabores para arrematar 

a sua opção de entrada. Esse antepasto, em 
específico, fica perfeito com pão italiano e 
ciabatta, pois conferem a esses pães mais 
crocantes uma textura irresistível.

PESTO GENOVESE
Incontestavelmente, 
esse antepasto é 
uma das estrelas da 
cozinha italiana e 

dará às suas entradas um sabor único. 
Preparado com generosas e frescas 
folhas de manjericão, ele vem pronto 
para dar um toque de chef a variadas 
preparações.

DICA
PAULISTÃO
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separá-los por tipos. Além disso, vale lançar mão de tomates-cereja e ervas frescas, como salsa, alecrim e manjericão, 

para decorar. Sirva snacks leves enquanto a ceia não está posta, assim todos os convidados vão beliscando.

BRUSCHETTA 
ASPARGOS  
VERDES ALESSIA
Esse antepasto com 
certeza vai impressionar 

todos os seus convidados. Se quiser 
agregar algumas frutas para harmonizar, 
opte por figos ou morangos, mas, se a ideia 
for levar à mesa alguns queijos, o do tipo 
brie ficará perfeito.

BRUSCHETTA  
COM PIMENTÃO  
E ALCACHOFRA ALESSIA
Uma deliciosa combinação 
de sabores para arrematar 

a sua opção de entrada. Esse antepasto, em 
específico, fica perfeito com pão italiano e 
ciabatta, pois conferem a esses pães mais 
crocantes uma textura irresistível.

PESTO GENOVESE
Incontestavelmente, 
esse antepasto é 
uma das estrelas da 
cozinha italiana e 

dará às suas entradas um sabor único. 
Preparado com generosas e frescas 
folhas de manjericão, ele vem pronto 
para dar um toque de chef a variadas 
preparações.

DICA
PAULISTÃO
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O PAULISTÃO SUPERMERCADOS 
agradece a todos os parceiros que 
marcaram presença nesta edição!

Salgadinhos

Não fi que de fora da próxima edição e garanta já seu espaço através dos telefones
(11) 2379-1113 | (11) 2379-1125

contato@dmscriacao.com.br Editora
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Com Dotz você só tem a ganhar. 
Não perca tempo e peça o seu.
Dotz é sua segunda moeda, que você ganha ao fazer 

compras no Paulistão e em muitos outros estabelecimentos 
parceiros. Comprou, ganhou Dotz, que depois você pode 
trocar por zilhões de produtos, passagens aéreas ou até 

para pagar suas compras no Paulistão! Aproveite!

Cadastre-se em dotz.com.br ou 
na loja Paulistão mais próxima.
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