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Outubro

Rosa
Boa alimentação é aliada

E

stamos no mês da campanha Outubro Rosa,
de conscientização sobre o câncer de mama,
criada no início da década de 90, nos Estados Unidos. Hoje, sabe-se que a doença está relacionada não só à predisposição genética, como
também à influência de fatores externos como a
má alimentação, o consumo de álcool, a inatividade física, entre outros.
Segundo pesquisa do Instituto Nacional do
Câncer (Inca) apresentada no seminário virtual
de abertura da campanha deste ano, em 2020,
cerca de oito mil casos de câncer de mama no
Brasil tiveram relação direta com os fatores comportamentais citados, incluindo excesso de peso
e não amamentação. O número representa 13%
dos 64 mil casos novos da doença em mulheres
com 30 anos ou mais, em todo o País. O levantamento faz parte de um estudo mais amplo que
estimou o impacto desses hábitos ruins nos casos
de câncer de 2020, e nos gastos do SUS, em 2018.
“De maneira geral, ter uma alimentação saudável
e equilibrada, ser fisicamente ativo, manter o peso
corporal adequado e evitar bebidas alcoólicas aju-

De maneira geral, ter uma
alimentação saudável e
equilibrada, ser fisicamente ativo, manter
o peso corporal adequado e evitar bebidas
alcoólicas ajudam na prevenção
ISABELA BERNASCONI

nutricionista e mestre em Ciências da Saúde

dam na prevenção”, explica a nutricionista e mestre
em Ciências da Saúde, Isabela Bernasconi, profissional vinculada ao Hospital da PUC-Campinas.
“Castanhas, amêndoas, amendoim, castanha
de baru, gergelim e sementes como a de girassol e
de abóbora são alimentos protetores, que devem
ser incluídos na rotina alimentar. Estes alimentos
também inibem a entrada de compostos cancerígenos nas células, além de ajudar a ‘reconstruir’ o
DNA danificado quando a agressão já se iniciou”,
orienta a especialista.
E especiarias como o açafrão, a cúrcuma, a pimenta, canela, cravo, gengibre, alho e outros são
ricos em flavonóides, substâncias antioxidantes,
anti-inflamatórias e antivirais, que ajudam na
prevenção de infeções respiratórias, urinárias,
inflamações reumáticas e no fortalecimento do
sistema imunológico. Porém, dificilmente conseguimos suprir a quantidade necessária com o
uso desses alimentos na forma de temperos, de
acordo com Isabela Bernasconi. “Mesmo assim,
o uso deles é importante dentro do conjunto de
ações para mantermos uma dieta saudável”.
Outro cuidado é fugir dos alimentos ultraprocessados, prontos para consumir, além de evitar
bebidas açucaradas e alimentos ricos em sal, como
os embutidos, enlatados e os temperos prontos.
“O excesso de sal e açúcar promove ganho de peso
e fornece poucas fibras, vitaminas e minerais. Esses alimentos também contém conservantes e corantes, que podem ter substâncias tóxicas ao organismo, ajudando no desenvolvimento de várias
doenças, como o câncer”, informa.
Em 2019, segundo o Inca, o Brasil registrou mais
de 18 mil mortes por câncer de mama, sendo o
principal tipo da doença que leva mulheres a óbito.
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Vinho
A bebida da pandemia

A

pandemia de Covid-19, definitivamente, interferiu fortemente no comportamento dos brasileiros.
Não apenas porque todos tivemos de ficar em casa,
mudar de hábitos e redobrar os cuidados com a higiene,
mas, sobretudo, porque, além de trabalhar em home office, também sobrou tempo para ficar com os filhos, para
cozinhar e, ao que parece, para apreciar bons vinhos.
Segundo a Product Audit International, maior empresa
de auditoria de importação do Brasil para o setor de bebidas, o aumento das importações de vinho foi de 43% nos
últimos doze meses, entre julho de 2020 e junho de 2021.
O volume ultrapassou as 18 mil caixas, isto é, mais de 220
milhões de garrafas que entraram no País, no período.
E, no mercado interno, a produção nacional de vinhos
também vive um bom momento: de janeiro a junho de
2021, a venda de vinhos finos brasileiros praticamente
alcançou todo o volume registrado em 2019. Comparado ao mesmo semestre de 2020, o crescimento foi de
41,15%, passando de 10,8 milhões de litros para 15,2 milhões de litros. Os dados são da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), com base no Sistema de Cadastro
Vinícola da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária
e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul.
“Esse aumento acontece há décadas, desde que eu trabalho com vinhos, há 30 anos. O consumo, a importação, a produção, comercialização, vem tudo crescendo
a um certo nível. Na pandemia houve um aceleramento
disso. Com as pessoas em casa, aparentemente, o vinho
foi adotado como a bebida da pandemia e quem ia para
o bar tomar cerveja ou destilados, coquetéis, ficou em
casa tomando vinho com a família. Então, esse consumo de fato cresceu. Com isso, cresceu a importação e a
comercialização de vinhos brasileiros”, esclarece o especialista em vinhos e colunista do Clube Gourmet, do Jornal TODODIA, Marcelo Copello.
Copello atribui esse acrescimento ao mercado como um
todo, e, segundo informa, quem se destacou nesse período de pandemia foram os e-commerces. “As pessoas começaram a comprar online, deixaram de comprar na loja”.

+ DE 220

15,2

MILHÕES DE GARRAFAS
FORAM IMPORTADAS ENTRE
JUL/20 E JUN/21

MILHÕES DE LITROS DE
VINHOS FINOS BRASILEIROS
FORAM VENDIDOS NO PAÍS
Foto | Pixabay

Esse aumento acontece há décadas,
desde que eu trabalho com vinhos, há
30 anos. O consumo, a importação, a produção,
comercialização, vem tudo crescendo a um certo
nível. Na pandemia houve um aceleramento
disso. Com as pessoas em casa, aparentemente,
o vinho foi adotado como a bebida da pandemia
e quem ia para o bar tomar cerveja ou destilados,
coquetéis, ficou em casa tomando vinho com a
família. Então, esse consumo de fato cresceu. Com
isso, cresceu a importação e a comercialização de
vinhos brasileiros
MARCELO COPELLO

especialista em vinhos e colunista do Clube Gourmet

Apesar dos
números expressivos do
setor, o especialista lembra que o
consumo per capta (por pessoa) ainda é
pequeno no Brasil, frente aos padrões internacionais, pela falta de cultura em relação
ao consumo de vinhos no País e pelo preço, que carrega uma forte carga tributária e, comparado ao valor
da cerveja, ainda é mais caro para a população.
Conforme Copello, o Brasil tem uma população de 212
milhões de habitantes e um consumo de vinho de apenas
dois litros per capita, registrado em 202. Mesmo assim, há
espaço para crescimento, porém de forma lenta.
“A população brasileira é muito grande, com uma base
grande de crianças, que não bebem. O consumo relativo ao País é pequeno e esse crescimento sempre
vai depender da macroeconomia. Se o povo tiver
poder aquisitivo, compra mais, se o dólar subir,
o preço sobe e a população compra menos.
Mas o crescimento vai continuar, como
sempre vi, há décadas. É um caminho sem volta”, analisa.
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LITROS PER CAPITA É O CONSUMO DE VINHOS NO
BRASIL, REGISTRADO EM 2020
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Pizza da Mamma

C

om DNA carioca e aposta na tradição, a Pizzaria Mamma
Jamma chega a Campinas como a 10ª unidade da rede e
a primeira inaugurada no estado de São Paulo, no Parque D. Pedro Shopping.
O primeiro restaurante da marca foi inaugurado há 12 anos, no
Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, pelo empresário e sócio fundador Marcello Poltronieri, que já tinha experiência no setor de
alimentação por ter administrado um bar na capital fluminense.
Segundo ele, a iniciativa de abrir a casa foi um desafio, à época.
“Abrimos as portas de nossa primeira loja com nada menos que
uma carta de azeites extravirgem e pizzas de borda alta. Foi um
desafio cultural. Hoje chegamos à nossa décima loja muito mais
confortáveis e certos do nosso posicionamento”, revela.
E essa certeza sobre o posicionamento certamente tem relação
com a qualidade do produto final oferecido pela marca: pizzas à
base de massa artesanal de fermentação natural, mais lenta, farinha italiana do tipo 00, tomate pelado, além de azeites extravirgem de diversas procedências, muitos deles aromatizados, que
ficam à disposição dos clientes.
“Nossa pizza não deve nada às melhores pizzarias de São Paulo.
É uma pizza de excelente qualidade, preparada por mão de obra
especializada e com insumos de altíssima qualidade. Estamos entrando num momento em que o mercado entende – e adora – o produto! Campinas foi uma oportunidade comercial, além de ser um
mercado forte dentro do estado de São Paulo”, ressalta Poltronieri.
São 26 combinações no total, preparadas no forno a lenha, que
fica num balcão, no centro da casa, conceito que se repete em todas as unidades da Mamma Jamma.
A Pizza Mamma Jamma, com linguiça calabresa artesanal, molho de tomate natural, orégano e muçarela, finalizada com
queijo parmesão, está entre os destaques da casa e é bastante
pedida, segundo os atendentes de Campinas. Outra opção
de destaque, que oferece muitas possibilidades de sabor,
é a Pizza Norcina, preparada com muçarela de búfala
defumada, linguiça toscana, mix de cogumelos, queijo
pecorino e um toque de azeite trufado.
Com projeto arquitetônico e identidade visual
desenvolvidos especialmente para a marca, o ambiente do restaurante é clássico, com um toque industrial, com paredes de azulejos e quadros com
imagens em preto e branco de ingredientes utilizados nas receitas, além de mesas de madeira
e baias com sofás no estilo american diner,
que garantem um ambiente aconchegante.

Nossa pizza não deve nada
às melhores pizzarias de
São Paulo. É uma pizza de
excelente qualidade, preparada por mão
de obra especializada e com insumos de
altíssima qualidade. Estamos entrando num
momento em que o mercado entende – e adora
– o produto! Campinas foi uma oportunidade
comercial, além de ser um mercado forte dentro do
estado de São Paulo
MARCELO POLTRONIERI

empresário e sócio-fundador da PIzzaria Mamma Jamma

Pizza Mamma Jamma
Caprese e Pizza Frita
de Parma com pesto
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Cotoletta Petroniana

Almoço

A Pizzaria Mamma Jamma de
Campinas também oferece um
menu de almoço assinado pelo
chef italiano Renato Ialenti. São
22 pratos principais (de R$ 39
a R$ 76), com destaque para
clássicos da culinária italiana, massas frescas, risotos e
polpettone. O nhoque da casa
se apresenta em três receitas.
O Al Quattro Formaggi, com
gorgonzola, parmesão, brie e
taleggio, é gratinado e finalizado com farofa de castanha
do Pará e está entre os destaques. Dentre os risotos, o de
salmão com abobrinha italiana
leva raspas de limão siciliano.
E outra possibilidade para o
almoço é a Cotoletta Petroniana, costeleta à milanesa com
presunto de Parma e muçarela,
acompanhada de purê de
batata trufado.
O restaurante também oferece uma
carta de drinks,
com cerca de 20
No Mamma Jamma encontramos muito mais do
opções, além de
que
se espera em um restaurante de shopping. O caruma carta de
vinhos para
ro-chefe são as pizzas, artesanais, forno a lenha, do jeito
harmonique eu gosto. A Mamma Jamma com linguiça calabresa é a
zar com as
minha pedida, regada com um dos vários azeites disponíveis
pizzas e os
na casa.Muito além de pizzas, adorei a simplicidade da deliciopratos.

Top
Gourmand

Utilize o leitor
de códigos QR
Code do seu
celular para mais
informações e
conteúdos da matéria.

A casa possui uma
marca própria de vinhos criada em 2018,
a MJ. Na unidade
de Campinas, dois
rótulos estarão à disposição dos clientes
a partir de novembro:
o primeiro Malbec da
rede, feito na região
argentina de Mendoza,
no Vale do Maipú, e o
MJ Carmenère 2019,
produzido no Chile
pela Viña Puntí Ferrer.
Entre os azeites
extravirgem, para consumo no restaurante,
ficam disponíveis os
aromatizados com
alecrim, alho, pimenta
calabresa e manjericão
ou os mais de 15 rótulos provenientes de
países como Grécia,
Portugal e Uruguai.

Pizza Cacio e Pepe

sa burrata derretida no forno a lenha com rúcula, tomate seco
e parmesão e o bem feito trio de arancini, que são recheados
com calabresa e parmesão. Para acompanhar tudo
isso, basta escolher um vinho na bem montada
adega, com rótulos de origens, uvas e preços
para todos os gostos. Basta pensar na melhor
harmonização que você gostar. Essa é minha
dica para vocês!
Cris Pisoni
Coordenadora do
Clube Gourmet

Pizzaria Mamma Jamma | Endereço: Av. Guilherme Campos, 500
(Alameda) - Pq. D. Pedro Shopping | Fone:(19) 3397-4345
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Bolo de limão

Foto | Reprod receitasnestle.com.br

MENU

Bruna Chacur

Novos aperitivos Abraccio

M

MODO DE PREPARO
oloque no liquidificador os ovos, o leite, o
óleo, o suco de limão e o açúcar. Bata por
dois minutos e transfira para uma tigela funda. Acrescente a farinha de trigo peneirada e
misture tudo. Coloque as raspas de um limão
(não raspe a parte branca para não amargar)
e o fermento químico e mexa delicadamente
com uma espátula. Quando a massa estiver
homogênea, despeje em uma forma untada
e enfarinhada de furo no meio de, no mínimo
22, centímetros de diâmetro. Leve ao forno
preaquecido a 200 graus, por cerca de 35 minutos, ou até que, ao furar com um palito, ele
saia limpo. Desenforme o bolo frio.

inha sugestão de hoje é um bolo
de limão muito saboroso, perfeito
para o café da manhã ou da tarde.
A parte líquida é batida no liquidificador e a
finalização da receita, com a farinha e o fermento, é na tigela. Uma delícia! Vamos aos
ingredientes e ao modo de preparo:
INGREDIENTES
3 ovos
1 e ½ xícara (chá) de farinha
de trigo
1 xícara (chá) de açúcar
80 ml de leite (1/3 de xícara)
60 ml de óleo (1/4 de xícara)
80 ml de suco de limão (1/3 de xícara)
2 colheres (chá) de fermento químico
Raspas de limão

O Abbraccio lança dois aperitivos preparados
com toque de cerveja Stella Artois. O Fiore di
Pepperoni é feito com uma deliciosa massa crocante por fora e macia por dentro, em formato
de flor e com toque exclusivo de cerveja na receita, com recheio de molho pomodoro, muçarela, pepperoni e linguiça italiana artesanal, finalizado com parmesão em fios e molho pesto. O
valor é de R$ 39,90. Já o Bonbon di Formaggio
é uma massa aberta, recheada com um mix de
queijos italianos (ricotta, muçarela e parmesão)
ao molho pesto, coberta com massa crocante,
com um toque da cerveja. Tem como acompanhamentos salada de rúcula com tomate temperado ao molho vinagrete e creamy pesto, com
valor de R$ 49,90. Em Campinas, a unidade da
rede fica do Shopping Iguatemi.

COBERTURA
Misture o suco de limão no açúcar de confeiteiro e despeje delicadamente sobre o bolo já
desenformado. Decore com raspas de limão.

COBERTURA
1 xícara (chá) de açúcar
de confeiteiro
1 e ½ colher (sopa) de
suco de limão
Raspas de limão

Utilize o leitor de códigos QR
Code do seu celular para mais
informações sobre a coluna.

Bruna Chacur | Fogão a Lenha
Foto | Reprod clubedobarman.com

A dica do Empório, nesta semana, é o
conjunto de dois moedores de sal e pimenta
da marca Cole & Mason, que oferece
ótima combinação entre sofisticação e
bom desempenho. Com design clássico
e regulagem de moagem para grãos mais
finos e mais grossos, apresentam maior
eficiência, por conta das lâminas de cerâmica
que ajudam na hora da moagem. A marca
ainda oferece garantia de três meses contra
defeitos de fabricação. No site das lojas Spicy,
especializada em utensílios para cozinha, mesa
e bar, o valor sugerido é de R$ 399.

O Outback recria no Brasil uma banoffee original. A Choco Cinnamon Banoffee é a versão
da famosa sobremesa, já disponível nos restaurantes e pelo delivery, que leva doce de leite Havana e base crocante de biscoito Thunder, brigadeiro com canela, rodelas de banana, chantily e
canela, servindo até duas pessoas. A sobremesa
é encontrada em toda a rede por R$ 34,90, por
tempo limitado. Na região, o Outback possui três
unidades em Campinas, nos shoppings Iguatemi, Parque D. Pedro e Galleria, e uma em Piracicaba, no Shopping Piracicaba.

DRINK

Foto | Reprod spicy.com.br

EMPÓRIO

Banoffee Outback

SOUR XV
INGREDIENTES
50 ml de whisky Chivas Regal XV
30 ml de suco de limão tahiti
20 ml de suco de pera
5 ml de xarope de caramelo
Fatias finas de pera
MODO DE PREPARO
Adicione o whisky, sucos e xarope de caramelo
a uma coqueteleira com gelo e agite por dez
segundos. Em seguida, faça uma coagem simples
para um copo baixo com gelo e guarneça o coquetel com fatias finas de pera.
Receita: clubedobarman.com

Clube Gourmet

07

Charcutaria: o que é isso?
P

rometo que não vou entrar no mérito
histórico do que é charcutaria. Para
isso, vale uma busca no Google. O que
posso esclarecer, para iniciar nosso papo, é
que embutidos tem o mesmo sentido, ok?
Eles são à base de proteína animal, sempre. Podem vir de porcos, vacas e até de
peixes, todos com sentido de conservação
destas carnes por meios diferentes de refrigeração ou congelamento.
Salmoura e defumação são as mais famosas técnicas usadas ao longo dos séculos.
Atualmente, estamos vivendo um retorno
muito positivo de jovens que se interessam
por aperfeiçoar essas técnicas, já que o mercado está exaltado pela mitologia nórdica
(vikings), o que estimulou fortemente esse
interesse.
Nos últimos dez anos, estou acompanhando muitas aplicações de técnicas antigas,
aprimoradas graças aos atuais recursos,
como controle de temperatura, câmeras de
maturação controladas à distância, entre
outras.

O fato é: destes processos, seja salmoura ou maturação, saem produtos sensacionais produzidos artesanalmente, de várias
partes do Brasil. Mas, claro, devido à forte
imigração europeia, a região Sul é a maior
representante dos embutidos artesanais,
apesar de haver dezenas de exemplares de
produções paulistas, capixabas, mineiras e
nordestinas neste cenário atual.
E você já deve estar se perguntando de
quais carnes são, não é? Calma, vou contar
agora:
PASTRAMI - uma carne bovina tirada do
coxão duro e feita lentamente, por 20 a 40
dias, a frio, para que possamos degustar
essa iguaria. Técnica antiga de judeus feita, hoje, por Americanos, chamada também
pelo nome de brisket
JAMON - feito do perfil traseiro do porco,
de raças ibéricas ou célticas. Porém, quando
curados, podem ser tratados por jamon ser-

rano, hoje produzidos de forma espetacular
em nossas Serras Gaúchas
Temos também o famoso Socol, lombo
suíno feito na cidade de Venda Nova (ES),
devido à forte colônia Italiana que por lá
ainda predomina. Aliás, vale a visita.
A todos, faço um desafio de provarem algum desses, que, além de artesanais, possuem quantidade zero ou muito baixa de
conservantes. Olha lá, hein... não vale produto industrializado! Você irá mudar seu
conceito de “carne crua”, com certeza.
Até a próxima, pessoal!

Utilize o leitor de códigos QR Code
do seu celular para mais informações sobre a coluna.

Alex Andrade é curador de queijos, jurado em
concursos de queijos artesanais brasileiros e
idealizador de uma plataforma de e-commerce
especializada em produtos artesanais nacionais
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Frango

atropelado
A

sugestão que trago hoje é “pra lá” de deliciosa: frango atropelado recheado com farofa.
O frango desossado fica macio e muito bem
temperado e ainda pode ser acompanhado de arroz
e uma bela salada, por exemplo, fica a seu critério.
Vamos anotar a receita?

Foto | Pexels / Tim Douglas
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Panquecas de curry
recheadas e salada
de couve-flor

H

oje, minha sugestão são as panquecas de
curry recheadas, muito saborosas, e, como
entrada, uma salada de couve-flor com rabanetes, temperada com molho tahine. As duas receitas
oferecem explosões de sabores e vão incrementar seu
almoço ou jantar. Vamos aprender como se faz?

Panquecas de curry recheadas

Foto | Divulgação

INGREDIENTES PARA 4 PORÇÕES DE
PANQUECA
1 xícara (chá) de leite, 1 ovo, 60 gramas
de farinha, ½ colher (sopa) de manteiga,
6 colheres (chá) de curry, 2 colheres
(sopa) de azeite, ½ xícara de échalottes,
2 dentes de alho, 400 gramas de patinho
picado, 2 colheres (chá) de sal, 1 colher
(chá) de pimenta-do-reino, ½ colher
(chá) de canela em pó, 1 xícara (chá) de
água, 1 xícara (chá) de tomates sem casca,
peneirados, 1 xícara (chá) de tomatescereja partidos em quatro, 2 xícaras (chá)
de banana-da-terra em pedaços, fritas, 4
tomates grandes, limpos e ocos, 1 colher
(sopa) de salsinha picada

INGREDIENTES: 1 frango inteiro desossado, 1
pacote pequeno de farofa *pronta*, 220 gramas de
bacon, 200 gramas de calabresa, 100 gramas de uvas
passas, sal a gosto, pimenta a gosto, Tempero Sazón,
se preferir, 2 laranjas, 3 colheres de maionese, 3 colheres de manteiga, cebola e alho a gosto
MODO DE PREPARO : Tempere o frango com sal, cebola, alho e Sazón. Esprema as laranjas e junte ao frango, com a maionese, deixe marinar por no mínimo duas
horas antes de preparar. Coloque a manteiga numa
frigideira e frite o bacon e a calabresa. Junte temperos
a gosto (cebola e alho) e coloque a farofa pronta, e, por
último, acrescente as passas com o fogo desligado.
Com a farofa fria, recheie todo o frango, nas asas, coxas
e sobrecoxas, no meio e costure. Leve-o ao forno até
dourar, mais ou menos uns 60 minutos.

MODO DE PREPARO PANQUECAS
Bata o leite, o ovo, a farinha, a manteiga e o curry. Gele por duas horas e depois doure 1 colher
(sopa) de massa por vez na frigideira. Reserve.
Refogue no azeite échalottes e alho. Junte a
carne, sal, pimenta-do-reino e canela. Acrescente a água e cozinhe por 15 minutos. Acres-

Salada de couve-flor

Foto | Pixabay / Kevgeniya

Rabanetes para enfeitar
MOLHO TAHINE
155 ml de iogurte natural, 4 colheres (chá)
de tahine (pasta de semente de gergelim), 1
colher (chá) de mel claro

Utilize o leitor de códigos QR
Code do seu celular para mais
informações sobre a coluna.

Fádia Cheaito
Sheike Culinária Árabe
| Rua das Figueiras, 354
| Americana | 19 3461-3964

cente os tomates sem pele e ferva, mexendo
até espessar. Acrescente os tomates-cereja e
a banana-da-terra frita, sem ferver. Rechear as
panquecas e enfeitar com salsinha.

INGREDIENTES
1 couve-flor, 1 maço de rabanetes em
fatias, Sementes de gergelim torradas,

MODO DE PREPARO
Divida a couve-flor em pequenos buquês, escalde em água fervente por dois minutos, escorra e
esfrie. Ponha em uma tigela com os rabanetes.
Para fazer o molho, misture todos os ingredientes numa tigela.
Coloque-o sobre a salada e misture bem. Ponha a salada em uma travessa e salpique com
as sementes de gergelim. Sirva enfeitada com os
rabanetes.

