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PESOS E MEDIDAS

Um novo tempo
Como passou rápido... Mais um fim de ano bate à nossa porta! Um período delicioso
e inspirador, perfeito para reunir pessoas queridas, preparar encontros afetuosos e
cozinhar as delícias especiais que permeiam as páginas desta edição. Você vai encontrar sugestões para uma ceia de Natal à moda brasileira, receitas de saladas
incrementadas, dicas para usar o azeite no fogão, o bê-a-bá sobre AJI-NO-MOTO® e
ideias muito charmosas de presentes de comer, que qualquer um consegue fazer em
casa. Ok, sabemos que esse período do ano não é só de festa. O acúmulo de afazeres
traz aquela sensação inevitável de que o tempo está correndo cada vez mais rápido.
Por isso, também preparamos uma reportagem especial sobre estresse. Na página
22, há dicas preciosas de como manter esse companheiro perigoso sob controle – e
aproveitar tudo o que o verão tem de melhor! Boa leitura!
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1 xícara (chá) de...
Açúcar = 150 g
Amido de milho = 100 g
Arroz = 170 g
Farinha de rosca = 140 g
Farinha de trigo = 110 g
Fubá = 120 g
Manteiga = 200 g
Qualquer líquido = 200 ml
Queijo ralado = 100 g
1 colher (sopa) de...
Açúcar = 12 g
Amido de milho = 8 g
Farinha de trigo = 9 g
Fermento químico = 12 g
Manteiga = 15 g
Qualquer líquido = 15 ml
1 colher (chá) de...
Sal = 5 g
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Quase pronto

Ideias
Experimente
os Cookies
especiais*

Bê-á-bá
DA PANELA
DE PRESSÃO

Pitada de história – Você sabia que, em
1679, o físico francês Denis Papin criou uma panela
de ferro considerada a precursora da panela de
pressão? Fechada hermeticamente, ela tinha uma
válvula que deixava o vapor escapar. As panelas de
pressão foram fabricadas de ferro fundido durante
séculos até o primeiro modelo de alumínio ser
lançado nos Estados Unidos, em 1905.
Válvula de
segurança
Garras que
ajudam a fixar
a tampa

Limite da
quantidade de
alimentos que
incham, incluindo
o líquido

SEGURANÇA
• Só compre panelas de pressão que tenham o selo do Inmetro. Ele
garante que as peças foram submetidas a testes de segurança.
• As panelas com fechamento externo são mais caras porque
oferecem um recurso de segurança a mais: garras que ajudam
a fixar a tampa.

COMO USAR
• A quantidade de alimentos dentro da panela, incluindo o líquido,
não pode passar de 2/3 de sua capacidade.
• Se cozinhar ingredientes que incham, como feijão, calcule três
xícaras de água para cada xícara de grãos. E não ultrapasse a
metade da capacidade da panela.
• A temperatura dentro da panela de pressão é de aproximadamente
130 oC, fazendo com que o cozimento aconteça cerca de três vezes
mais rápido. Em geral, 5 minutos na panela de pressão equivalem a
15 minutos em panela convencional.
• Assim que a válvula começar a apitar, abaixe o fogo – você
economiza gás e o tempo de cozimento será o mesmo.
• Após desligar o fogo, espere que toda a pressão seja eliminada,
antes de abrir a tampa. Espere que a pressão escape naturalmente.

LIMPEZA
• A válvula é uma peça vital, que deixa o vapor escapar. Quando o
vapor não consegue sair, a pressão interna sobe demais, provocando
explosões. Portanto, a válvula deve ser
Válvula
muito bem lavada – atenção especial
depois de cozinhar alimentos que soltam
partículas, como soja e grão-de-bico. Caso
os orifícios estejam obstruídos, limpe-os
com uma agulha de metal, jamais com
palitos que podem deixar farpas lá dentro.
Limite da
quantidade
de alimentos,
incluindo o líquido

• A válvula de segurança é um recurso extra
e também deve estar limpa e desobstruída.
Ela salta quando a válvula central não
funciona, deixando o vapor escapar.
Se acontecer, desligue o fogo.
• Na hora da limpeza, não deixe de retirar
e de lavar muito bem a borracha de
vedação da tampa. E troque-a sempre que
ficar rígida ou quebradiça.

Ninguém resiste a um biscoito caseiro. O vidro
hermético embala o presente e, depois, pode ser
usado na cozinha

Feito
por mim

Quer surpreender no Natal?
Presenteie com essas delícias
preparadas em casa. Não há
maneira mais gostosa de mostrar
como alguém é especial para você
Experimente o Bolo de
Maçã e MID® Laranja*.
Incremente com frutas
secas e castanhas

Natalino

Embalado com
fitas e muito
capricho, o bolo
alegra o desjejum
na manhã do
Natal – asse-o
em forma de
papel própria
para ir ao forno

Às colheradas

Geleias e compotas caseiras são um clássico.
E podem ficar ainda mais charmosas quando
o mimo traz, de brinde, a colherinha

Fotos: Ricardo D’Angelo. Produção: Ana Lucia Caldas.

M

uita gente por aí tem pavor de
panela de pressão, pelo risco de
acidentes. Porém, o risco pode ser
evitado seguindo regras básicas de segurança. O guia a seguir foi elaborado com a
consultoria da Tramontina, uma das mais
respeitadas fabricantes do país, e da nutricionista Késia Diego Quintaes, autora do
livro Tudo sobre panelas (Editora Atlântica).

Presente duplo
Fotos: topntp26 / Freepik (legumes e feijão). kstudio / Freepik (bloco de notas). Divulgação Tramontina (panela de pressão infográfico). Shutterstock (panela abertura).

Perca o medo e aprenda
a tirar o melhor partido dessa
aliada tão especial

4

Esse é para quem gosta de cozinhar – os
ingredientes para fazer cookies vêm dentro do
pote. Basta misturar, acrescentar ovos e leite e
assar. A receitinha, bem simples, vai
impressa na etiqueta

Surpresa!

Cortado em
quadrados
embalados
um a um, o
brownie pode ser
saboreado aos
pouquinhos, para
que a sensação
gostosa do Natal
dure mais tempo
Experimente
o Brownie com
toque de laranja*
* Receitas no site www.saboresajinomoto.com.br

Dia de festa

Quem resiste a brigadeiro? Esse doce tão
popular não vai bem só no aniversário.
Na caixinha com visor, vira um presente
inesquecível

Experimente o
Brigadeiro de
limão com toque
de pimenta*

Menu Natal
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Natal

à brasileira

Que tal surpreender a família neste ano e servir uma ceia
com os sabores da nossa terra? Vai ser um sucesso!

E

ntra ano, sai ano e pouca coisa muda na mesa do Natal. Estão sempre lá o peru assado, o presunto tender, a salada de bacalhau... São
hábitos que vêm de muito tempo atrás, trazidos por levas e levas
de imigrantes que transformaram o Brasil ao longo de séculos. De tão
deliciosos, acabamos por incorporá-los definitivamente à nossa cultura.
Mas quem disse que é proibido inovar de vez em quando? Esta reportagem,
produzida especialmente pela equipe da revista Sabores Ajinomoto, traz
uma proposta ousada – uma ceia de Natal à brasileira, em que ingredientes típicos de algumas regiões, consumidos o ano inteiro, viram estrelas
da festa. São quatro sugestões de pratos principais, cada um retratando
um dos estados do Brasil. Além das receitas inéditas, que você recebe
em primeiríssima mão, listamos os acompanhamentos que vão bem com
cada uma delas. Na hora de arrumar a mesa, vale seguir o mesmo espírito:
misture os elementos natalinos com o artesanato brasileiro, que é moda
no mundo inteiro. Você vai ver, sua noite de Natal será inesquecível!

PERU DE FESTA
O hábito de comer a ave
assada no Natal surgiu quatro
séculos atrás nos Estados
Unidos. Como era barato e
engordava rápido, o peru virou
símbolo de prosperidade,
presença obrigatória na noite
de Ação de Graças, celebrada
em novembro. Aqui no Brasil,
migrou para o mês seguinte
e acabou se tornando
parte do menu natalino.

6

LOMBO COM MEL
E ALECRIM
INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de
manteiga sem sal;
1 peça de lombo suíno
(1 kg); 1 colher (chá) de

RECEITA DE CASA™
com Pimenta; 1 xícara
(chá) de aguardente (200 ml);
2 xícaras (chá) de água
(400 ml); 2 colheres (sopa) de mel;
meia colher (sopa) de folhas de
alecrim, rasgadas grosseiramente
MODO DE PREPARO

1. Em uma panela de pressão, coloque
a manteiga e leve ao fogo médio para
derreter. 2. Junte o lombo e frite por
12 minutos, virando de todos os lados,
ou até dourar. 3. Acrescente o RECEITA
DE CASA™, a aguardente, a água,
o mel e o alecrim. 4. Tampe a panela
e deixe cozinhar em fogo baixo por
45 minutos, após o início da fervura.
5. Retire do fogo, espere a pressão
ceder e abra a panela. 6. Retire a
carne, reservando-a, e cozinhe o molho
em fogo alto por 5 minutos, ou até
encorpar. 7. Fatie a carne e sirva em
seguida, acompanhada do molho
formado durante o cozimento.

1 hora e
15 minutos
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porções

Pouco
fácil

Gosto de quintal

Nos tempos do Brasil-colônia, quando o país não tinha estradas para transporte de carga, a carne suína era
muito mais frequente na mesa do que a bovina. Menores e mais fáceis de criar, os animais viviam soltos no
quintal das casas e deram origem a algumas das receitas mais deliciosas de nossa culinária. Recentemente,
devido a uma série de mudanças promovidas pelos criadores e frigoríficos, ganharam status de carne saudável
– e sem perder o sabor. Para o assado de Natal, escolhemos o lombo suíno, corte magro e fácil de preparar,
temperado com cachaça, mel e alecrim. Impossível ser mais brasileiro.
SIRVA COM

farofa de miúdos e batatas assadas.

Menu Natal
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Rei dos rios

O filhote da piraíba, conhecido
simplesmente como filhote, é
o rei da mesa amazônica. Esse
gigante de carne branca e firme
vira ingrediente principal de
diversas receitas – vai bem em
caldeiradas e moquecas, assado e
grelhado. Outra riqueza do Norte
é o tucupi, caldo extraído da
mandioca fermentada, que rende
molhos cheios de personalidade
e já faz parte do menu de muito
restaurante famoso. Para a ceia
de Natal, o filhote merece preparo
nobre: ensopado no caldo de
tucupi e jambu, a erva também
de origem amazônica que
adormece a língua.
SIRVA COM

MATAMBRE PRÁTICO

1

hora

8

porções

Fácil

MODO DE PREPARO

1. Disponha a carne sobre uma tábua

arroz e farofa.

e, com o auxílio de um batedor de
carne, bata por cerca de 3 minutos
para amaciar a carne. 2. Tempere os
dois lados com o alho, o Tempero
SAZÓN® e o sal. 3. Sobre uma das
extremidades da superfície, disponha
a linguiça e metade da cebola, enrole
como um rocambole e amarre com o
auxílio de um barbante. 4. Em uma
panela de pressão, coloque o óleo e
leve ao fogo alto para aquecer. Junte
o restante da cebola e o matambre, e
frite por 6 minutos, virando de todos
os lados, ou até dourar todo ele.
5. Acrescente a água e deixe cozinhar
por 40 minutos, após o início da
fervura. 6. Retire do fogo, espere a
pressão ceder, fatie a carne e sirva em
seguida, acompanhada do molho.

FILHOTE AO
MOLHO DE TUCUPI
INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de
óleo; 2 dentes de alho
picados; 3 e meia
xícaras (chá) de água
(700 ml); 1 xícara (chá)
de tucupi (200 ml);
1 colher (chá) de sal;
meia colher (chá) de
AJI-NO-MOTO®; meia
xícara (chá) de folhas de jambu;
500 g de postas de filhote

30

minutos
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4

porções

Fácil

MODO DE PREPARO
1. Em uma panela grande, coloque
o óleo e leve ao fogo alto para
aquecer. Junte o alho e frite por
1 minuto. 2. Acrescente a água,
o tucupi, o sal, o AJI-NO-MOTO®,
o jambu e o filhote, e deixe cozinhar
em fogo baixo, mexendo de vez
em quando por 20 minutos após
levantar fervura. 3. Retire do fogo
e sirva em seguida.

INGREDIENTES
1 manta de matambre bovino
(700 g); 2 dentes de alho espremidos;
2 sachês de Tempero SAZÓN®
Vermelho; 1 pitada de sal; 200 g de
linguiça calabresa defumada cortada
em tiras; 1 cebola pequena cortada
em rodelas; 1 colher (sopa) de óleo; 5
xícaras (chá) de água fervente (1 L)

DICA: se desejar, substitua metade da
linguiça por vagens inteiras.

Que delícia, tchê!

Poucas regiões brasileiras são tão apegadas às suas tradições quanto o Sul. Os gaúchos, em especial, não abrem
mão de cultuar receitas, rituais e o forte sotaque. O matambre, manta que envolve a costela bovina, é um desses
patrimônios que resistem ao tempo. Como um rocambole, ele é recheado a gosto e vira um prato forte, substancioso,
que fica na memória. Em nossa prática versão natalina, feita em panela de pressão, o recheio é de linguiça e cebola.
SIRVA COM

uma das saladas incrementadas da página 14.

35

minutos

5

porções

Fácil

QUIABADA COM
CARNE-SECA
INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de manteiga sem
sal; 1 cebola média picada; 1 dente
de alho picado; 1 tomate médio, sem
sementes, picado; 1 sachê de Tempero
SAZÓN® Sabores do Nordeste;
1 pitada de sal; 500 g de carne-seca
demolhada, dessalgada, cozida e
cortada em cubos; 1 colher (sopa) de
extrato de tomate; 1 xícara (chá) de
polpa de tomate (200 g); 2 xícaras
(chá) de água (400 ml); 250 g de
quiabos cortados em 3 partes;
meia xícara (chá) de pimenta-biquinho

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela de pressão, coloque

Sabor arretado

Em nove estados do Nordeste, a carne-seca não tem concorrente. Seja
no litoral ou no sertão, o famoso jabá empresta seu sabor marcante
aos petiscos dos bares e também aos pratos mais nobres. Sabia que ele
volta e meia aparece nos cardápios do chef Alex Atala, a maior estrela
da gastronomia brasileira do momento? O mesmo vale para o quiabo
– sim, ele também já entrou na alta gastronomia. A chef Roberta
Sudbrack, ex-cozinheira do Palácio do Planalto e uma das profissionais
mais premiadas do país, dedicou um ano inteiro a estudar o quiabo,
para descobrir novos jeitos de preparo. Juntos, carne-seca e quiabo
formam uma dupla de dar gosto, perfeita para a festa de Natal.
SIRVA COM
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arroz branco bem soltinho.

a manteiga e leve ao fogo alto para
derreter. Junte a cebola, o alho, o tomate,
o Tempero SAZÓN® e o sal, e refogue
por 3 minutos, ou até o tomate começar
a desmanchar. 2. Junte a carne-seca
e refogue por 5 minutos, mexendo
de vez em quando. 3. Acrescente
o extrato, a polpa de tomate e a água.
Tampe a panela e deixe cozinhar em
fogo baixo, por 15 minutos, após o início
da fervura. 4. Retire do fogo, espere
a pressão ceder, adicione o quiabo e a
pimenta, e cozinhe por mais 10 minutos
com a panela semitampada, ou até o
quiabo ficar macio. 5. Retire do fogo e
sirva em seguida.
DICA: para fazer o pré-preparo da carne-seca, coloque-a em água fria por 48
horas, na geladeira, trocando a água pelo
menos 6 vezes. Afervente 3 vezes em
água abundante e corte-a em cubos.

Novidades

Fotos: Ricardo D’Angelo. Bolas, fitas e enfeites de natal, refratário retangular, panelinha de cobre, tecido, talheres com cabo dourado, molheira, bowl para farofa e prato, acervo da produtora. Sousplat, copo transparente, pilha de
pratos brancos, prato oval e taças Camicado (camicado.com.br). Talher trinchante, jogo americano com renda branca, colher para serviço de inox Doural (doural.com.br). Jogo americano flores de palha Utilplast (utilplast.com.br).
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Tem site Entre e confi
ra
novo no ar!
O “site” de VONO® mudou. No ar desde outubro, está ainda mais
cheio de atrativos. Confira o que há de novo e não deixe de fazer
uma visita – o endereço é www.vono.com.br.

BONITO E MAIS COMPLETO
O visual do site foi inteiramente renovado, alinhado
a seu mais novo selo, “Especialista em Sabor”, e ao
conceito “Combina com seus momentos”. A proposta
é mostrar toda a versatilidade das duas linhas de
produtos: VONO® Regular e VONO® Chef.

TINTIM
POR TINTIM
Ficou em dúvida em
relação a alguma
receita? A gente
ajuda – junto de
cada uma delas,
você encontra
vídeos ou descrições
detalhadas de como
preparar cada prato.

É SÓ PROCURAR
Na aba “Receitas
e vídeos”, você vai
encontrar todas as
receitas de VONO®,
com ferramenta de
busca por categoria ou
palavra-chave. Basta
digitar o nome de um
ingrediente ou clicar
em um dos filtros:
Produto, Versão, Sabor,
Momento e Categoria.

LIVROS DIGITAIS
O conteúdo também
tem muitas novidades,
começando pelos
e-books. São livros
digitais recheados de
deliciosas receitas,
divididos em três
categorias: fáceis,
leves e receitas para
seus momentos.

Quer saber mais?
Acesse www.vono.com.br

Lições para sua casa
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Selecionamos abaixo algumas lições que
vão servir como uma pequena degustação.

1. LOCAL
O cultivo deve ser feito em
lugares onde haja sol em pelo
menos um período do dia
(aproximadamente 5 horas) e
que tenha luminosidade. Esses
espaços podem ser os corredores
externos das casas, sacadas
e beirais de apartamentos,
varandas, janelas, terraços,
garagens e fundos de quintal.

Uma

HORTA

2. CANTEIROS
Os recipientes, que serão os
minicanteiros para o plantio
das hortaliças, podem ser pneus
abertos, garrafas pet, canos
de PVC cortados, baldes, latas,
canteiros de madeira suspensos,
jardineiras de alvenaria,
tambores de latão ou de plástico.

3. QUANDO PLANTAR
É importante considerar a
época certa do plantio de cada
hortaliça. O guia da Embrapa
mostra, por exemplo, que o
período certo de plantar
mudas de alface e de tomate
é de abril a junho. A rúcula, em
compensação, pode ser semeada
durante o ano inteiro.

para chamar de sua

P

lantar e colher legumes e verduras fresquinhos, livres de
defensivos agrícolas, pode parecer um luxo ao alcance
apenas de quem dispõe de espaço no jardim ou no
quintal. Pois acredite – até quem vive em apartamento pode
ter uma pequena horta. As vantagens são muitas. Além de
garantir a presença de hortaliças saudáveis à mesa, cuidar
da microlavoura pode virar um hobby dos mais envolventes,
uma bem-vinda pausa na correria do dia a dia. Sem falar na
chance de aproximar a família – que criança não adora sujar
as mãozinhas de terra?
O guia Hortas em pequenos espaços, da Embrapa, fornece o caminho das pedras. A publicação, elaborada pela
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engenheira agrônoma Flávia
Clemente, pelas biólogas Lenita Lima Haber e Patrícia Gonçalves Baptista de Carvalho e
pelo técnico agrícola Adejar
Gualberto Marinho, pode ser
baixada gratuitamente no site
www.embrapa.br/web/portal/
livros. Em 56 páginas, os autores oferecem dicas bem mastigadas, da escolha do lugar para iniciar o plantio aos meios
certos de combater as pragas mais comuns. E qualquer cantinho serve, eles garantem: corredores, varandas, sacadas...

Fotos: topntp26 / Freepik (alface). Shutterstock.

Você sabia que é possível cultivar hortaliças em
qualquer cantinho, até mesmo em apartamento?

4. HORTA SAUDÁVEL

5. ESCOLHA CERTO

6. TERRA MOLHADA

O controle de pragas e doenças pode
ser feito com produtos naturais,
como óleo de neem (à venda em
lojas de produtos agrícolas), que tem
ação inseticida e fungicida; calda
de fumo, que combate cochonilhas,
lagartas e pulgões; calda de cebola
e até preparados à base de sabão
neutro diluído em água quente.

Prefira plantar hortaliças
que possuem a parte aérea
comestível e o ciclo de vida
curto, como alface,
almeirão, rúcula e espinafre;
e frutos, como pimentão e
tomate. Tubérculos não são
recomendados, pois exigem
canteiros mais profundos.

A irrigação, tanto na fase de
semeadura quanto
na fase de mudas, deve ser
realizada duas vezes ao dia,
ao amanhecer e no fim da
tarde. Para plantas jovens,
uma vez ao dia; e para as
adultas, de quatro a cinco
vezes por semana.

O próximo passo é começar a plantar!

Salada é tudo de bom
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Muito
além do

VERDE
Grãos, queijos, legumes assados,
chips crocantes, oleaginosas e até
frutas dão aquela incrementada à
salada do dia a dia

J

á que o calor chegou, propomos um exercício que combina com a estação: que tal repensar o papel da salada
em sua mesa? A gente se acostuma a vê-la como mera
coadjuvante, aquela combinação simples de folhas e rodelas
de tomate e cebola, e se esquece de que ela pode ser muito
mais gostosa, substanciosa, um curinga e tanto na refeição
do dia a dia. Confira alguns grupos de ingredientes capazes de
turbinar qualquer saladinha básica, a ponto de transformá-la
em personagem principal da refeição. Depois, é só reproduzir
nossas receitas exclusivas e inventar as suas versões!

Legumes –

Eles só aparecem cozidos em sua salada? Experimente outros
métodos de cocção, como o forno. Assadas com temperos e um fio de azeite, batata, batata-doce, abóbora, mandioquinha, cenoura e abobrinha mantêm o sabor mais potente
– e podem ser adicionadas à salada frias ou mornas. Quer
dar um toque crocante à receita? Então, aposte nos chips,
que podem ser fritos por imersão ou preparados no forno
– é só cortar os tubérculos bem fininhos e arrumá-los, lado
a lado, na assadeira.

Brotos – O broto de feijão, conhecido
como moyashi na culinária oriental, é o
mais fácil de achar nos supermercados e
hortifrútis – mas também é possível encontrar brotos de trigo, lentilha e ervilha
nos mercados especializados em alimentação natural.
Além de saborosos, os brotos conferem uma crocância
gostosa à salada.

Frutas – Elas só costumam dar o ar
da graça nos cardápios de Natal, o que é
uma injustiça. Vale a pena incluir frutas
nas receitas das saladas durante o ano
todo. Dos suaves cubos de maçã à personalidade marcante do abacate, o resultado é sempre o mesmo – os pratos
ficam mais frescos e deliciosos. Só não se esqueça de que
as frutas murcham com facilidade e algumas escurecem
rapidamente, pois oxidam em contato com o ar. Portanto,
deixe para acrescentá-las no último momento, minutos
antes de levar a salada à mesa.

Queijos – Quer uma salada bem
leve? Corte cubos de queijo minas
frescal ou de muçarela de búfala, e
acrescente à receita. Você também
pode aproveitar a textura granulada
da ricota para salpicá-la na finalização – fica uma delícia.
Mas, se quiser uma salada de mais personalidade, inspire-se
nas receitas italianas e adicione lascas de parmesão ou pedacinhos de gorgonzola.

Grãos –

10 minutos

(+ 35 minutos
de forno)
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8

porções

Fácil

Vale lentilha, grão-de-bico, sorgo, trigo com casca, cevadinha, mix de grãos, feijão... Cozidas
com sal, frias mesmo, as leguminosas
conferem muito sabor e uma textura
deliciosa à salada. Sem falar nos nutrientes que oferecem. Segundo o Guia Alimentar para a
População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, as leguminosas são fontes de proteína, fibras, vitaminas do complexo B e minerais, como ferro, zinco e cálcio.
E não é só – como têm alto teor de fibras, os grãos aumentam a sensação de saciedade e são fundamentais
para evitar aquela fominha fora de hora.

SALADA DE LEGUMES ASSADOS
INGREDIENTES
1 cebola-roxa média cortada em
4 partes (100 g); 1 batata-doce
média, cortada ao meio e em
rodelas (300 g); 1 abobrinha
grande cortada em cubos
(400 g); 2 sachês de Tempero

SAZÓN® Sabores do Nordeste; 2 pitadas de sal;
3 colheres (sopa) de azeite de oliva; 2 xícaras (chá)
de queijo minas em cubos (260 g); 1 colher (sopa) de
vinagre de maçã; folhas de 1 pé de alface rasgadas (170 g)
MODO DE PREPARO

1. Em uma assadeira grande, coloque a cebola, a
batata-doce, a abobrinha, o Tempero SAZÓN®, o sal
e o azeite. 2. Misture, cubra com papel-alumínio e leve
ao forno médio (180 graus), preaquecido, por
25 minutos. 3. Remova o papel e volte ao forno por mais
10 minutos. 4. Retire do forno e deixe esfriar. Junte o queijo,
o vinagre e a alface, e misture. Sirva em seguida.
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SALADA AGRIDOCE

minutos

4

porções

Muito
fácil

INGREDIENTES
Folhas de 1 maço de rúcula, rasgadas;
1 xícara (chá) de grão-de-bico já cozido
(160 g); 4 colheres (sopa) de passas escuras,
sem sementes; meia xícara (chá) de castanha-de-caju ou castanha-do-brasil picadas
grosseiramente; 1 bandeja de tomates-cereja
cortados ao meio (150 g)

40 minutos (+ 30 minutos do
molho da mandioquinha)

SALADA DE ABACATE
COM CHIPS DE
MANDIOQUINHA

Molho – 2 colheres (sopa) de SATIS!® Molho
Shoyu Suave; 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
2 colheres (sopa) de suco de laranja (30 ml)
MODO DE PREPARO

1. Em uma saladeira grande, coloque a rúcula, o
grão-de-bico, as passas, a castanha e o tomate.
2. Misture delicadamente e reserve.
Prepare o molho – 1. Em uma tigela, coloque o

SATIS!® Molho Shoyu, o azeite e o suco de laranja, e

misture bem. 2. Regue a salada e sirva em seguida.

DICA: para obter 160 g de grão-de-bico já cozido e
escorrido, cozinhe meia xícara (chá) dele cru (80 g)
em 3 xícaras (chá) de água (600 ml).

SALADA ASIÁTICA
INGREDIENTES
10 folhas de acelga cortadas em tiras finas;
1 cenoura grande ralada no ralo grosso
(190 g); 1 pacote de broto de feijão (500 g)
Molho – 2 colheres (sopa) de Satis!® Molho
Shoyu Tradicional; meia xícara (chá) de água
(100 ml); 2 colheres (sopa) de vinagre de vinho
branco; meia colher (sopa) de gengibre ralado;
1 dente de alho picado
MODO DE PREPARO
Em uma saladeira grande, coloque a acelga, a cenoura e o
broto de feijão. Misture e reserve.
Prepare o molho – 1. Em uma panela média, coloque o
Satis!® Molho Shoyu, a água, o vinagre, o gengibre e o alho.
2. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar por 1 minuto, ou
até o molho levantar fervura e encorpar. 3. Retire do fogo,
despeje sobre a salada e misture bem. Sirva em seguida.

20

minutos
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5

porções

Muito
fácil

DICAS: 1. Se preferir, substitua o vinagre de
vinho branco pela mesma quantidade de
saquê culinário mirim. 2. O molho deve ser
colocado bem quente na salada, para que ela
dê uma leve murchada.

Fotos: dashu83 / Freepik (abacate); mrsiraphol / Freepik (batata); topntp26 / Freepik (abobrinha e grãos). Ricardo D’Angelo (receitas). Mesa de madeira, guardanapo,
bowls brancos e bowl de vidro, acervo da produtora. Talher e bowl azul, Camicado (camicado.com.br). Bowlzinho branco em formato de folha Doural (doura.com.br).

Salada é tudo de bom
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INGREDIENTES
Polpa de 1 abacate grande cortado
ao meio e em tiras (500 g); 1 tomate
grande, sem pele e sem sementes, em
cubos; 1 cebola-roxa pequena cortada
em tiras finas; 1 colher (sopa) de suco
de limão; 2 colheres (sopa) de azeite de
oliva; 1 sachê de Tempero SAZÓN®
Saladas; 1 colher (sopa) de água
Chips de mandioquinha – 350 g de
mandioquinha sem casca; 3 xícaras
(chá) de água (600 ml); 1 sachê de
Tempero SAZÓN® Amarelo;
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
1. Em uma saladeira grande, coloque
o abacate, o tomate, a cebola, o suco de
limão, o azeite, o Tempero SAZÓN®
e água, e misture delicadamente.
Reserve.
Prepare os chips de mandioquinha –
1. Com o auxílio da lâmina reta do
ralador, fatie toda a mandioquinha.
Transfira para uma tigela grande,
junte a água, o Tempero SAZÓN® e
o sal. Cubra e deixe de molho por 30
minutos. 2. Escorra a água e frite a
mandioquinha em imersão, em óleo
não muito quente, por 3 minutos, ou
até ela dourar. 3. Retire do fogo, escorra
em papel toalha e sirva em seguida com
a salada de abacate reservada.
DICA: se preferir, corte a mandioquinha,
cuidadosamente, em lâminas finas com
o auxílio de uma faca.

8

porções

Fácil
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Austrália
Natal à beira-mar

Noite feliz

O Natal australiano é quente como o nosso, mas as
tradições foram adaptadas ao verão. Quem se fantasia
de Papai Noel não transpira dentro do casacão –
as praias ficam lotadas de gente vestindo sunga e
biquíni vermelhos. As ceias também acontecem ao
ar livre. Ao longo do dia 24 de dezembro, é possível
ver australianos fazendo churrasco ou piquenique
nos parques e nas praias. O cardápio é variado. Inclui
pratos tradicionais, como peru, presunto e pudim de
ameixa, e receitas de origem aborígine, povo que vivia
na Austrália antes da colonização inglesa – entre as
mais comuns estão canguru defumado e merengue
de nozes. Comer frutos do mar é outra tradição. O
mercado de peixes de Sydney funciona por 36 horas
seguidas entre os dias 21 e 24 de dezembro.

O
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México
Uma quinzena
de festa
As Posadas, procissões
nas quais os mexicanos
relembram o caminho
percorrido pelos pais
de Jesus antes de seu
nascimento, começam
muito antes do Natal, no dia
16 de dezembro. Ao longo de vários dias, os participantes andam
pelas ruas cantando e empunhando velas. Batem de porta em
porta, reproduzindo a peregrinação de Maria e José em busca de
abrigo, até que sejam convidados a entrar por uma determinada
família. Nessa casa, têm a missão de quebrar a piñata de olhos
vendados – o grande enfeite cheio de doces, pendurado no alto,
simboliza o pecado, que deve ser vencido pelos fiéis a Deus. As
guloseimas que caem com o gesto representam o prêmio.

Fotos: Wikipedia (Holanda e Suécia); revista Prazeres da Mesa (Bacalhau); Shutterstock.

Muitos países comemoram
o Natal, mas algumas
celebrações são bem
diferentes da nossa.
Conheça as mais curiosas

s símbolos relacionados ao Natal
são tão poderosos que resistem ao
tempo e cruzam fronteiras. O Papai Noel gorducho, de casacão vermelho,
botas pretas e barba branca, foi capaz de
sobreviver ao verão brasileiro sem trocar de
roupa. As renas, animais que não existem em
nosso clima tropical, também fazem parte
do imaginário infantil por causa do trenó
voador. E a árvore de Natal? Tem muitas
nacionalidades, muda de aspecto em cada
país, ganha diferentes enfeites, mas em todo
lugar tem o mesmo significado: mostra que
o espírito do Natal entrou em nossa casa. Ao
redor do planeta, porém, acontecem diversos
rituais natalinos que parecem bem exóticos
para nós, brasileiros. Alguns tiveram origem
séculos atrás, outros são novidades que se
popularizaram com a ajuda das redes sociais.
Confira os mais surpreendentes.

Espanha

Presépios caprichados
Para os espanhóis, o presépio é a principal atração
natalina. Adultos e crianças se dedicam um bocado à
montagem dos cenários que simbolizam o nascimento
de Jesus, muitas vezes usando figuras em tamanho
real. Na noite de 24 de dezembro, as famílias se
reúnem em casa para a ceia, cujo cardápio se parece
com o brasileiro – o peru recheado tem presença
garantida. À meia-noite, manda a tradição que se
acenda uma vela no presépio, ao lado do Menino
Jesus. Já a troca de presentes acontece bem depois, no
dia 6 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis.
Na Espanha, os Reis Magos têm mais importância do
que o Papai Noel e cabe a eles presentear as crianças
que se comportaram bem ao longo do ano.

Descubra
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Bolo surpresa

Portugal

Alemanha
Natal em quatro etapas

Suécia

No país europeu, a comemoração se inicia quatro
domingos antes do Natal. É quando as famílias
cumprem a tradição de montar a Coroa do Advento,
espécie de enfeite feito de galhos de pinheiro,
arrematado por quatro velas – a cada domingo, uma
vela é acesa, um bonito ritual que funciona como
uma contagem regressiva para a data e confere a ela
ainda mais importância. São dias tão especiais que,
em alguns deles, o comércio não abre. Dentro das
casas, vê-se uma outra particularidade. As árvores
de Natal não costumam ser decoradas com bolas ou
laços, mas com enfeites comestíveis – os pfefferkuchen,
bolachinhas confeitadas de glacê colorido.

Holanda
Papai Noel
diferente

Natal cantado
O dia de Santa Lúcia, comemorado em 13 de
dezembro, marca o início dos festejos natalinos.
Afinados corais formados só por meninas, vestidas
de branco e vermelho, entoam canções de Natal em
locais públicos, como shoppings e igrejas, e nas casas
de família. A figura central do coral usa um robe
branco com cinto vermelho, porta uma imponente
tiara de velas acesas e tem a incumbência de servir
café e pães doces aos convidados. Na noite do Natal,
o menu tradicional deve conter pão de gengibre, peixe
desidratado assado na manteiga e glögg, um tipo
de vinho quente com especiarias que lembra nossas
festas juninas – os suecos gostam de degustá-lo com
frutas secas, como passas e amêndoas.
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Muitas de nossas tradições,
claro, foram herdadas dos
colonizadores. Na véspera
do Natal, os portugueses
costumam comer pratos com
bacalhau e, no almoço de 25 de dezembro, cordeiro
ao forno. Mas um hábito não chegou até nós – as
famílias tradicionais preparam o bolo-rei, espécie de
pão doce com frutas cristalizadas, em cuja massa
se esconde uma surpresa. Pode ser uma simples fava
ou um presente em miniatura – quem o encontra é
considerado o rei da festa e fica incumbido de fornecer
o bolo no Natal seguinte.

Ele é barbudo e se veste
de vermelho, mas tem
silhueta esguia. E não
chega de trenó, mas
montado em um cavalo
branco, na companhia
do ajudante Zwarte
Pieten, responsável por limpar a chaminé das casas.
Assim é Sinterklaas, versão holandesa do Papai Noel.
Ele aparece muito antes, em 6 de dezembro, quando
se comemora o Dia de São Nicolau – nessa noite, os
holandeses ceiam em família e trocam presentes. Diz a
lenda que Sinterklaas carrega um livro, no qual registra
todas as ações da criançada ao longo do ano.

O bolo de reis (acima),
depois de cortado,
revela o presentinho
escondido. Abaixo,
o bacalhau que não
pode faltar

Dinamarca
O bem e o mal
Assim como os alemães,
os dinamarqueses têm o
hábito de fazer a contagem
regressiva para o Natal, com
a ajuda do calendário do
advento. E também decoram as casas com guirlandas
e luzes coloridas. Só que a data não é exclusiva dos
espíritos do bem. O povo gosta de lembrar que há o bem
e o mal em todos nós, confronto simbolizado pelo duende
Nisse – ele cuida dos animais e das residências, mas pode
ser travesso, quando maltratado. Por isso, é tradição
deixar algum alimento para Nisse durante a noite.

Bem-estar
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O que é o estresse?
Uma reação do organismo quando ele precisa se adaptar a
eventos importantes. Essa reação pode ser psicológica, física,
mental e hormonal. Importante lembrar que até episódios bons,
quando surgem fora da rotina, podem gerar estresse.

O estresse pode
ser positivo?
Sim. A produção de adrenalina,
dentro dos limites normais, traduz-se em ânimo, vigor e energia, fazendo com que a pessoa produza
mais e seja mais criativa. Esse é o
estresse em sua fase inicial, a que
deixa alerta o organismo.

Dossiê

ESTRESSE

Sinônimo de cansaço e nervos à flor da pele, ele tem tudo para ser
temido – mas também tem um lado bom. Conheça essa e outras
curiosidades sobre o mal do nosso século

T

odo fim de ano é igual. Vêm as provas finais dos filhos, a hora de programar as férias,
a organização das festas de Natal e Ano-Novo, a lista de presentes... Se existisse um
estressômetro, ele certamente atingiria o maior nível. Nas últimas décadas, o estresse
se popularizou a ponto de virar um dos maiores vilões da vida contemporânea, um verdadeiro
caso de saúde pública, culpado por uma série de doenças e desequilíbrios do corpo e da mente.
E sempre vem carregado de significados negativos, como cansaço extremo e irritação. O que
muita gente não sabe é que o estresse também tem um lado bom, e necessário. Nesta entrevista
exclusiva, a doutora em psicologia Marilda Novaes Lipp, diretora do Instituto de Psicologia e
Controle do Stress (IPCS), explica o assunto tintim por tintim.
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Fotos: luis_molinero / Freepik (homem); nensuria / Freepik (mulheres escritório); schantalao / Freepik (comida).

E quando ele vira
um problema?
Quando deparamos com demandas
que ultrapassam nossa capacidade
de adaptação. Aí vêm as consequências negativas. Percebem-se cansaço
constante, perda de memória imediata, tensão mental e física
ininterrupta. O mundo parece pesar, dá vontade de fugir de
tudo. As mudanças hormonais também causam mau humor
e irritabilidade. A pessoa torna-se pessimista, prejudicando suas
relações. Não raro, questiona a própria competência, chega a
duvidar de suas qualidades. Em um estágio mais avançado, tem
potencial de desencadear surtos psicóticos e crises de descontrole
emocional. O estresse também pode contribuir para o surgimento
de doenças como hipertensão arterial, úlcera, psoríase, vitiligo,
retração das gengivas e até câncer.

Como evitar que o
estresse atinja esse nível?
Em primeiro lugar, reconhecer os primeiros sinais do corpo e da mente. Há
pessoas tão cronicamente estressadas
que já não lembram como é estar bem.
Ajuda muito encarar os desafios com
calma e tranquilidade, cuidar da alimentação, fazer exercícios
físicos, adotar técnicas de relaxamento, ouvir música, observar a
natureza, ler, rir, exercitar o bom humor... Em determinados casos,
proponho aos meus pacientes a “reavaliação de estressores”.
Acredito que, se uma pessoa não consegue eliminar determinado
elemento causador de estresse, melhor tentar enxergá-lo de outro
jeito. Alguma coisa boa ele certamente proporciona. A saída é
capitalizar emocionalmente esse estressor, transformá-lo em
algo positivo e estabelecer uma boa convivência.

5 passos para
ficar longe do
mau estresse
Não caia na
armadilha da
autocobrança
excessiva. Muitas
vezes, o estresse
é decorrente de
perfeccionismo
exagerado.
Reserve uma
parte do dia para
se desconectar
das obrigações e
refrescar a cabeça.
Não é perda de
tempo: você volta
com muito mais
energia.
Cultive relações,
desabafe com os
amigos, compartilhe
dúvidas e angústias.
Conversar é uma
válvula de escape
das mais positivas.
Organize melhor sua
rotina, reservando
o tempo certo para
os deslocamentos
e as refeições,
para evitar correria
desnecessária.
Não cuide apenas
dos sintomas do
estresse e vá fundo
para descobrir
– e eliminar – a
causa. Buscar uma
psicoterapia pode ser
um caminho.

25

Beleza

Cabelo

de

verão

Arco-íris
Que tal brincar de colorir
os cabelos de verdade? As
chamadas cores fantasia
prometem ser a grande sensação
do verão 2018 para as mais
ousadas – e o rosa pastel se
destaca como tendência, seja no
cabelo inteiro ou só em algumas
mechas. Importante lembrar que
os fios precisam ser inteiramente
descoloridos antes da aplicação
da tintura, o que pode ressecar
os fios. Trata-se, portanto, de
uma autêntica brincadeira de
verão com data de validade.

Conheça os cortes, as cores e os penteados que
vão fazer sua cabeça nesta estação

A

temporada do calor representa um desafio e tanto para
o cuidado com os cabelos. Lavagens mais frequentes,
aliadas aos banhos de mar e de piscina, exigem reforço
na hidratação. Em contrapartida, verão combina com alegria –
não dá uma vontade danada de inventar moda e sair de cabelo
novo por aí? Como sempre, as tendências para o verão 2018
já estão circulando. A seleção a seguir foi pinçada de “sites” e
“blogs” de beleza – você vai conhecer o corte da vez, as cores que
prometem dar o que falar e os penteados que são a última moda.

Morenas iluminadas
Cabelos em tom castanho estão em alta –
especialmente os que puxam para o loiro com
a ajuda de luzes bem delicadas. Outro efeito
interessante é a combinação do castanho, junto
à raiz, com nuances caramelo-claro nas pontas.

Bem natural

Saem de cena os fios
de um único tom.
A ordem é trabalhar duas
tonalidades distintas,
com raiz em tom mais
escuro, clareando
gradativamente em
direção às pontas.
Também continuam
fortes os loiros
platinados, que
puxam para
o cinza.

Tesoura em punho
Blunt cut – este é o nome do corte que virou a sensação
do momento, adotado por celebridades internacionais e
brasileiras. Geralmente na altura dos ombros ou um pouco
acima, tem a base bem reta, sem repicado ou camadas.
E também vale na versão com franja, ou para cabelos
cacheados. Outra forte tendência é a assimetria: pontas
mais longas na frente, com camadas repicadas atrás.
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Fotos: javi_indy / Freepik (Loiras de arrasar e Bem natural); Shutterstock .

Loiras de arrasar

Cachos são uma forte tendência
e merecem ter o volume
destacado. Esse efeito natural
também pode ser obtido nos
cabelos curtinhos – basta
lançar mão de um pouquinho
de pomada modeladora para
arrepiar as mechas.

Efeito molhado
O rabo de cavalo baixo com as
raízes bem esticadas fez bonito
nas passarelas e veio para ficar –
boa notícia para quem gosta de
sair linda da piscina ou da praia.
Para potencializar o efeito lisinho,
que também fica bonito no coque
baixo, use xampu e condicionador
antifrizz. Se quiser, finalize o
penteado com grampos aparentes.
Isso mesmo, aqueles grampos
básicos da vovó agora são moda
e podem ficar bem visíveis.

Descabelado
Tranças e coques altos mantêm-se
firmes e fortes no verão, mas cheios
de personalidade – nada de penteado
arrumadinho, a ordem é assumir o
efeito bagunçado.

Show de novidades

Quer manter-se sempre em
dia com as tendências para
os cabelos? Confira alguns sites
sempre recheados de dicas:
• www.sitedebelezaemoda.com.br
• novoscortesdecabelo.com
• www.fashionbubbles.com
• www.beautycris.com.br
• salaovirtual.org
• finissimo.com.br
• www.segredosdesalao.com.br

Vida saudável

27

Azeite

na panela

O precioso óleo extraído das azeitonas também é
maravilhoso para cozinhar. Aprenda a usá-lo no dia a dia

O

azeite de oliva é um dos alimentos mais antigos
de que se tem notícia. Segundo Luciano Percussi,
autor do livro Azeite – História, produtores, receitas
(Senac-SP), escavações arqueológicas descobriram ânforas
com mais de 6 mil anos em Jericó, cidade que foi palco de
diversas passagens bíblicas. O mais incrível é que, tanto
tempo depois, ele continue sendo um produto dos mais
valorizados, reconhecido como nobre, saudável e equilibrado do ponto de vista nutricional. Mas é importante
saber: para ser azeite, a origem é fundamental. “Deve ser
extraído unicamente da azeitona, fruto da oliveira”, afirma
a nutricionista Denise Cussioli Gonçalves, presidente da
Associação Paulista de Nutrição.
Como é retirado da polpa do fruto, e não da semente, como
acontece com outros óleos, o azeite de oliva pode ser considerado um manancial de nutrientes segundo a especialista.
“É fonte importante de vitaminas, minerais, antioxidantes
e gorduras monoinsaturadas, como o ácido oleico (ômega
9), que ajuda a elevar o nível de colesterol bom, o HDL, e a
reduzir o colesterol ruim, o LDL.” Tem mais: por ser prensado
a frio, o azeite preserva os antioxidantes da azeitona, os
polifenóis e a vitamina E. O resultado é mais resistência aos
radicais livres, maior proteção cardiovascular e uma melhora
significativa do trânsito intestinal.

GUISADO DE FRANGO
INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Tipo
Único TERRANO™; 1 cebola média picada;
1 xícara (chá) de salsão picado; 1 dente de alho
picado; 500 g de peito de frango, sem pele e
sem osso, cortado em cubos grandes; 1 sachê de
Tempero SAZÓN® Verde; 1 colher (sopa) de
extrato de tomate; meia caixinha de polpa de
tomate (250 g); 1 xícara (chá) de água (200 ml)
MODO DE PREPARO

1. Em uma panela grande, coloque
o Azeite de Oliva TERRANO™
e leve ao fogo alto para aquecer.
2. Junte a cebola, o salsão e o
alho, e frite por 3 minutos, ou até
a cebola dourar. 3. Acrescente o
frango e o Tempero SAZÓN®, e frite por 10 minutos,
virando o frango de todos os lados. 4. Adicione o extrato,
a polpa de tomate e a água, e deixe cozinhar em fogo
médio, com a panela semitampada, por 30 minutos.
5. Retire do fogo e sirva em seguida.

2X TERRANO™ – Conheça as propriedades dos azeites Ajinomoto:
Azeite de Oliva Tipo Único TERRANO™
• Combina azeite virgem com azeite de oliva.
Purificado e filtrado após a prensa, mantém
as propriedades saudáveis do azeite.
• Tem acidez máxima de 0,5%.
• Ideal para cocção.

26

Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO™
• Processado em até 24 horas após a colheita,
extraído através da primeira prensagem a frio.
• Acidez máxima de 0,4%.
• Excelente para a mesa e na finalização de pratos.

“É fonte importante de
vitaminas, minerais,
antioxidantes e gorduras
monoinsaturadas, como o ácido
oleico (ômega 9), que ajuda a
elevar o nível de colesterol
bom, o HDL, e a reduzir o
colesterol ruim, o LDL”

50
minutos

5

porções

Fácil
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25 minutos

(+40 minutos de forno)

5

porções

Muito
fácil

FIQUE ATENTO
Azeite faz bem à saúde. Mas, nem por isso, a
quantidade de azeite na dieta deve ser exagerada,
alerta Denise – cada colher (sopa) contém 119 calorias.
“A combinação de alimentos com o azeite torna
qualquer refeição mais aromática e saborosa, pois
ele confere personalidade ao prato. Ainda assim, é
gordura. Para um adulto saudável, recomenda-se o
consumo de, no máximo, duas colheres (sopa) por dia,
de preferência distribuídas pelas várias refeições.”

seja, a temperatura máxima a que o azeite pode chegar sem
perder as propriedades – 195oC, contra 130oC dos óleos de
girassol ou de soja e 160oC do óleo de milho. Até mesmo na
frigideira, o azeite de oliva faz bonito – quem atestou foi o
professor Martin Grootveld, da Universidade de Montfort,
na Inglaterra, em 2015. Como a fritura por imersão eleva o
azeite a apenas 180 oC, a riqueza nutricional e sensorial está
garantida – acima disso, os nutrientes se perdem.

CARPACCIO DE BETERRABA
INGREDIENTES
2 beterrabas médias (500 g);
1 copo de iogurte natural (170 g);
2 ovos cozidos e picados; meio talo
de salsão picado; meia colher (chá)
de AJI-SAL® Pimenta; 3 colheres
(sopa) de Azeite de Oliva
Extra Virgem TERRANO™
MODO DE PREPARO
1. Com o auxílio de um garfo, faça
furos nas beterrabas e embrulhe-as
em papel-manteiga. Leve ao
micro-ondas, em potência média,
por 5 minutos, ou até ficarem
macias. Retire do forno e deixe
esfriarem. 2. Em uma superfície lisa,
disponha as beterrabas, descasque
e corte-as, cuidadosamente, em
fatias bem finas. Disponha-as em um prato,
no formato de leque. 3. Em uma tigela média,
coloque o iogurte, o ovo cozido, o salsão, o
AJI-SAL® e 2 colheres (sopa) de Azeite
de Oliva TERRANO™, e misture bem.
4. Disponha sobre as fatias de beterraba,
regue com o Azeite de Oliva TERRANO™
restante e sirva em seguida.
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25 minutos

(+30 minutos de forno)
Fotos: Ricardo D’Angelo (receitas). Jogo americano de palha, pratinhos coloridos e copo, acervo da produtora. Prato para bolo, bowlzinho e prato azul de cerâmica Renata Veinert (11) 99197-1560.
Guardanapo mostarda, garfo e madeirinha, Camicado (camicado.com.br). Colher de serviço com cabo de bambu e talheres de sobremesa, Doural (doural.com.br).

Do ponto de vista do paladar, ninguém deve ser louco de
discordar: azeite é uma delícia. Tanto faz se for um fiozinho
sobre a salada ou aquela regada generosa sobre o bacalhau
em dia de festa. Para essas ocasiões, o tipo ideal é o extravirgem: extraído a frio, sem nenhum processo químico, tem
baixa acidez e sabor mais marcante. “Costuma ser recomendado para consumo cru: sobre vegetais, fatias de pão,
na finalização de peixes assados ou grelhados”, diz Denise.
O que pouca gente sabe é que o óleo das oliveiras tem
excelente desempenho na panela também. E o que é melhor:
o Azeite de Oliva Tipo Único TERRANO™ resiste às temperaturas altas e confere sabor todo especial a refogados,
assados e cozidos. Bons exemplos são as receitas de guisado
de frango e de bolo de laranja, que você aprende nesta reportagem. “Quando comparados aos óleos vegetais mais
usados, o azeite de oliva é o que mantém mais estabilidade
quando aquecido. Praticamente não ocorre formação de
compostos tóxicos”, afirma a nutricionista.
Isso acontece porque seu ponto de fumaça é maior, ou

10

porções

Fácil

BOLO DE LARANJA
INGREDIENTES
Massa – 3 ovos; 1 xícara (chá) de Azeite de Oliva Tipo
Único TERRANO™ (200 ml); 1 xícara (chá) de suco de
laranja (200 ml); 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de amido de milho; 1 xícara (chá) de açúcar;
1 colher (sopa) de fermento em pó
Calda – Meia xícara (chá) de açúcar de confeiteiro (60 g);
3 colheres (sopa) de suco de laranja
MODO DE PREPARO
1. No copo do liquidificador, coloque os ovos e o Azeite
de Oliva TERRANO™, e bata por 2 minutos, ou até

obter um creme homogêneo. Transfira para
uma tigela e junte o suco de laranja, a farinha
de trigo, o amido de milho e o açúcar, e mexa
bem. Misture até ficar homogêneo. 2. Adicione
o fermento e mexa delicadamente. 3. Transfira
para uma forma de furo central (23 cm de
diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao
forno médio (180 graus), preaquecido, por
30 minutos, ou até que, depois de espetado um
palito na massa, ele saia limpo. 4. Enquanto
isso, prepare a calda: em uma tigela, coloque
o açúcar e o suco de laranja, misture bem.
Regue a superfície do bolo, e sirva em seguida.

Profissão
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Por trás J
daslentes
O trabalho de produtores culinários,
como Fabiana Badra Eid, é deixar
qualquer prato digno de fotografia

á reparou como uma foto de comida bem-feita parece
ter cheiro? Parte desse efeito é obra do fotógrafo, mas
o resultado também depende de outro profissional: o
produtor culinário, ou food stylist, em inglês. Cabe a ele uma
lista enorme de tarefas, que começa com a seleção dos ingredientes e termina com os retoques finais do cenário. Aos 52
anos, a paulistana Fabiana Badra Eid é uma das produtoras
culinárias mais requisitadas de São Paulo. Seu talento está
em revistas e sites, catálogos de produtos e peças publicitárias. Cozinheira de mão-cheia, ela ainda desenvolve receitas
por encomenda dos clientes. “Cozinhar um alimento para ser
fotografado é diferente. A comida precisa ter brilho e textura
e, por um longo período, parecer que acabou de ser feita”, diz.
Não basta saber cozinhar. “É um trabalho que exige habilidades
artísticas e científicas. Preciso conhecer as reações de cada
ingrediente durante o cozimento, para deixá-lo mais bonito.”
Algumas receitas são especialmente desafiadoras. Aves
assadas dão muito trabalho – tão logo saem do forno, ressecam rapidamente e, em poucos minutos, a pele fica opaca
e enrugada. O segredo de Fabiana? “Tiro o assado do forno
um pouco antes de estar pronto e pincelo a pele com caramelo ou shoyu. Assim, ela se mantém brilhante e lisinha.”
Ter mãos delicadas e olhar apurado são pré-requisitos para
a profissão. Sua maleta de produção contém instrumentos
quase cirúrgicos, como pinças, pincéis finos e luvas. “É preciso
ser contorcionista para borrifar e pincelar um alimento sem
tirá-lo do lugar e sem sujar o prato”, diz, brincando.
Embora já existam cursos rápidos de food styling, eles eram
raridade quando Fabiana começou a carreira. Formada em
jornalismo e apaixonada por história da gastronomia, seu
primeiro estágio foi como assistente do jornalista e escritor
Sílvio Lancellotti. “Ele escrevia sobre gastronomia para a revista Veja e, com o tempo, passei a ajudá-lo nas entrevistas.”

Sua formação, porém, não se limitou aos textos – Fabiana
fez estágios em cozinhas de Espanha, Inglaterra e França.
Assim que pisou de volta no Brasil, foi contratada pela revista
Claudia, da Editora Abril. Na época, 1991, a publicação mantinha uma cozinha experimental e um estúdio fotográfico
para produzir as fotos das seções de culinária. “Ao longo de
oito anos, aprendi tudo sobre fotografia de comida”, afirma.

Autodidata
Desde 1998, Fabiana trabalha como freelancer: é contratada
para serviços avulsos. Em geral, o pagamento é negociado por
diárias, mas não existem tabelas oficiais. Cada profissional
faz seu preço de acordo com a experiência e a reputação
de seu trabalho. Um profissional em início de carreira, em
uma grande cidade como São Paulo, recebe 1.000 reais por
uma sessão de fotos, o que pode englobar mais de um dia
de serviço. A produção de uma torta de frutas vermelhas
pode implicar em uma verdadeira peregrinação atrás da
framboesa perfeita. “Já paguei 50 reais por uma caixa de
morangos, porque estava fora da época e as frutas precisavam
ser lindas”, diz Fabiana. O cachê também varia bastante
conforme o cliente e a complexidade da missão – uma única
foto de sorvete pode levar até 5 horas.
O mercado publicitário, diz Fabiana, concentra as melhores
oportunidades no momento – os cachês chegam a ser 100%
maiores. Para quem está começando, vale ficar de olho nos
blogs e perfis, nas redes sociais, especializados em comida.
“A internet está cheia de fotos ruins. Às vezes, a receita é boa,
mas não dá vontade de reproduzir porque o prato parece
horrível. Aí, você coloca uma bossa e transforma o resultado.”

Mesa digna de foto
Para provar que beleza não é fundamental só na revista,
Fabiana elaborou uma lista de truques que deixam
qualquer prato mais bonito e apetitoso – você pode
adotá-los em casa e deixar todo mundo de queixo caído.
• Se preferir servir o assado
de Natal inteiro, coloque-o no
centro de um grande prato e
leve o molho em um recipiente
à parte.
• Acha melhor servir o assado
já fatiado? Então, organize as
fatias em fileiras, fica lindo.
• Sirva comidas mais claras
em louças bem coloridas. Sopas e cremes ficam modernos
em tigelas individuais. Finalize
com algum detalhe para quebrar a monotonia. Pode ser um pouco de pimenta-do-reino moída na hora, amêndoas em lâminas torradas,
ou até algumas pipocas.
• Monte a sobremesa em copos ou taças individuais. Se o
doce tiver várias camadas, escolha materiais transparentes
que as deixem em evidência.
• Se o prato tem vários elementos de cores variadas,
como picadinho com arroz, farofa e couve, prefira
usar louças lisas e claras.

Para Fabiana, pincéis, tesouras de ponta fina e pinças são
instrumentos básicos de trabalho: antes da foto, os pratos
de comida são finalizados como obras de arte.
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Fotos: Ricardo D’Angelo (Fabiana).

“Para ser fotografada, a comida
precisa ter brilho e textura.
E parecer que acabou de ser feita”

Detalhes que fazem a diferença:
o resultado do apuro estético da
produtora culinária fica estampado
em páginas de revistas, catálogos de
produtos e peças publicitárias.

Dica da edição
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QUICHE DE RICOTA
INGREDIENTES

8

porções

Pouco
fácil

AJI-NO-MOTO

®

em 3 lições

1O que é?

É o verdadeiro gosto umami, que realça o sabor natural dos alimentos. AJI-NO-MOTO® é produzido
através da fermentação da cana-de-açúcar, processo
semelhante à produção de pães, iogurtes e vinhos.

2 O que é umami?

É um dos cinco gostos básicos, assim como o salgado,
o doce, o amargo e o azedo. A palavra é de origem
japonesa e significa “delicioso”, “saboroso”. Sentimos
o gosto umami em alimentos como
parmesão, tomate e cogumelos.
O AJI-NO-MOTO® é puro umami e,
por isso, deixa qualquer preparação
muito mais gostosa.
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3 Como usar?

AJI-NO-MOTO® é um realçador de sabor , e não um sal de cozinha
– e pode ajudar a reduzir o sódio da alimentação em até 37%,
sem comprometer o sabor dos alimentos. Pode ser usado no início,
durante o preparo e na finalização dos pratos. Substitua metade
do sal de cozinha por quantidade igual de AJI-NO-MOTO®. Por
exemplo: em vez de usar 1 colher (chá) de sal para 500 gramas
de alimento, use meia colher (chá) de sal e meia colher (chá) de
AJI-NO-MOTO®.
1 COLHER
DE SAL

1/2
COLHER
DE SAL
1/2 COLHER DE
AJI-NO-MOTO®

Fotos: jannoon028 / Freepik (tomate). Ricardo D’Angelo (receitas). Tecido, sousplat, guardanapo, espátula de inox e cesta, acervo da produtora. Cerâmicas, Renata Veinert (11) 99197-1560.

1 hora e
40 minutos

Massa – 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
(240 g); meia colher (chá) de sal;
meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®;
meia xícara (chá) de margarina (100 g);
1 gema; 2 colheres (sopa) de água
Recheio – 2 e meia xícaras (chá) de ricota
(400 g); meia xícara (chá) de bacon
picado e frito (60 g); 1 vidro de cogumelos
escorridos e fatiados (170 g); 50 g de
muçarela ralada no ralo grosso; 4 ovos;
2 colheres (sopa) de salsa picada;
meia colher (chá) de AJI-SAL® Pimenta
Cobertura – 50 g de muçarela ralada
no ralo grosso; 1 ovo; meia colher (chá) de AJI-SAL®
Pimenta; meia lata de creme de leite sem soro
MODO DE PREPARO

1. Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo,

o sal, o AJI-NO-MOTO® e a margarina, e misture
com as mãos até obter uma farofa. 2. Junte a gema,
previamente batida com a água, e continue trabalhando
a massa até ficar homogênea. 3. Molde no formato de
uma bola, envolva com filme plástico e leve à geladeira
por 30 minutos.

Recheio – 1. Em uma tigela grande, coloque a ricota, os
cogumelos, a muçarela, os ovos, a salsa e o AJI-SAL®,
e misture bem. Reserve.
Cobertura – 1. Em uma tigela pequena, misture a
muçarela, o ovo, o AJI-SAL® e o creme de leite. Reserve.
3. Com o auxílio de um rolo, abra a massa entre dois
filmes plásticos, forre uma assadeira (23 cm de diâmetro)
e faça furos no fundo com um garfo. 4. Leve ao forno
médio (180 graus), preaquecido, para pré-assar por
10 minutos. 5. Recheie com a mistura de ricota e
cubra com a cobertura. Leve novamente ao forno por
35 minutos, ou até que a superfície esteja cremosa e
gratinada. Retire do forno e sirva em seguida.

ANTEPASTO DE BERINJELA
INGREDIENTES
4 colheres (sopa) de Azeite de Oliva
Tipo Único TERRANO™ (200 ml);
1 cebola média picada; 2 dentes de alho
espremidos; 2 berinjelas grandes cortadas
em cubos (600 g); 1 pimentão verde, bem
picado; 2 tomates, sem pele e sem sementes,
picados; 1 pitada de pimenta-do-reino;
1 colher (chá) de AJI-NO-MOTO®;
1 colher (chá) de sal; 1 xícara (chá) de
vinagre de vinho branco; 2 colheres
(sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO

1. Em uma panela grande, coloque
2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva
TERRANO™ e leve ao fogo alto para
aquecer. 2. Junte a cebola, o alho e refogue
por 3 minutos, ou até ficar transparente.
3. Acrescente a berinjela, e refogue por
5 minutos. 4. Adicione o pimentão, o tomate, a
pimenta-do-reino, o AJI-NO-MOTO® e o sal, misture
bem e cozinhe por mais 5 minutos. 5. Coloque o
restante do Azeite de Oliva TERRANO™ e o
vinagre, e misture. 6. Retire do fogo, polvilhe com a
salsa por cima e sirva logo em seguida.

20

minutos

6

porções

Muito
fácil

Cantinho do leitor
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Você também pode
participar desta seção

Mande sua receita preparada com algum produto Ajinomoto.
Se sua sugestão for selecionada, sua receita ficará famosa!

Receita
escolhida de

Envie* sua receita para: Caixa Postal 78.680, CEP 03533-971, São Paulo,SP. Ou para o
e-mail: sac@br.ajinomoto.com, lembrando de colocar no assunto “Cantinho do leitor”

Sara Cruz Machado Silva

Gula da tarde

Belo Horizonte • MG

Nas cidades de Minas Gerais, aquelas gostosuras que a gente
belisca ao entardecer, na companhia de uma xícara fumegante
de café, recebem um nome curioso: quitandas. O termo vem
lá do século XVIII, quando as escravas vendiam alimentos
pelas ruas, e sobreviveu a três séculos. Hoje, porém, tem outro significado – é usado para designar quitutes caseiros,
como bolos, pães e biscoitos. A receita enviada pela leitora
Sara Cruz Machado Silva, moradora de Belo Horizonte, é
uma autêntica quitanda mineira em versão modernizada.
Seu pãozinho de cebola, temperado com SAZÓN® Laranja
e batido no liquidificador, pode ir à mesa quentinho – e não
importa o horário, porque sempre vai ser um sucesso.

INGREDIENTES
1 cebola grande picada;
1 xícara (chá) de leite morno
(200 ml); 1 xícara (chá) de óleo
(200 ml); 1 sachê de Tempero
SAZÓN® Laranja; 1 colher
(sopa) de açúcar; 3 ovos; 1 sachê de fermento biológico
seco instantâneo (10 g); 800 g de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de cebolinha-verde bem picada; 1 gema

20 minutos

(+ 40 minutos para crescer a

massa + 40 minutos de forno)
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8

porções

Fácil

MODO DE PREPARO
1. No copo do liquidificador, coloque a cebola, o leite,
o óleo, o Tempero SAZÓN®, o açúcar, os ovos e o
fermento, e bata até ficar homogêneo. 2. Transfira
para uma tigela média, e junte a farinha de trigo, aos
poucos, e sove até a massa ficar macia. 3. Acrescente
a cebolinha-verde e misture por toda a massa. Modele
pãezinhos pequenos, e disponha-os em uma assadeira
grande untada com óleo. Cubra e deixe descansar por
40 minutos. 4. Pincele a superfície dos pãezinhos com
a gema e leve ao forno médio (180 graus) preaquecido,
por 40 minutos, ou até dourarem.

* Enviando a receita, você estará automaticamente concordando com sua publicação.

Fotos: Ricardo D’Angelo (receitas). Xícara, guardanapos e tecido, acervo da produtora.

PÃOZINHO DE CEBOLA
PARA O CAFÉ DA TARDE
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