
 Ovos.OCarnaval passouea

Páscoa seaproxima. Com isso, as
chocolateiras já estãoaceitando
encomendasecriandonovidades
paraadata. AEspaçoTati Gourmet
esteano teráovos comacasca
decoradacomcorações ou círculos
(R$45, com350g), alémdos
tradicionais recheados, para comer
decolher. Apessoapodemontaro
ovocomoquiser, escolhendoo
chocolate, o tamanhodacasca, o
sabordo recheioeo confeito.Há
recheios comobrigadeiro, beijinho,
bicho-de-pé, cremedeavelã,
maracujá.O confeitopodeserde
paçoca, coco, raspasde chocolate
etc.Quemquiserpodeainda incluir
adicionais comochocolatebis,
ferrero rocher, nozes, kinder
bueno,diamantenegro, lakae
outros.Ospreços variamentreR$
20eR$48,dependendodo
tamanhoeadicionais. Háainda
pirulitosde chocolate (R$24, a
dúzia), kit para criançamontaro
ovo (R$25), caixinhadebrigadeiros
(R$20). Encomendasatédia 19de
marçopelo9976-72105.

 Diversão.OEducandário

AnáliaFranco (Av. AnaCosta, 277)
realizanosdias6, 7e8demarçoa
sua2ª feira devariedades, edição
dePáscoa.Produtos artesanais
estarão reunidosno salãode festas
climatizadoda instituição, das 11h
às20h. Alémda feira, haverá
workshopscomreceitasparao
almoçodePáscoacomoumamassa
deaçafrãocomfrutosdomareuma
cheesecakede chocolate.NoBlog
BoaMesa (www.
atribuna.com.br/blogboamesa)
vocêencontraa receitadamassa
(foto), queseráensinadae
degustadana feira.Outra atividade
seráagincanadeCaçaaosOvos,
paraascrianças, alémdemúsica,
dançaepraçadealimentação.A
renda será revertidaao
Educandário. Informações:
98232-3008.

Santé!Seo vinho trazbenesses
à saúde a comunidade científi-
ca não é unânime, e o tema é
polêmico. O paradoxo francês,
por exemplo, há mais de 30
anos destaca a contradição de
que, apesar de os franceses te-
rem uma dieta rica em gordu-
ras saturadas, apresentam bai-
xos índices de doenças cardio-
vasculares. A boa saúde é atri-
buída a sempre acompanha-
rema refeiçãocomumataçade
vinho.
Acredita-se que são valiosos

os resultados dessa combina-
ção, uma vez que o álcool dos
vinhos previne o entupimento
das artérias coronarianas, evi-
tando infarto do miocárdio.
Confia-seaindaqueseconsumi-
domoderadamente,ovinhodi-
minuiosníveisdeLDL(coleste-
rol ruim) e aumenta o HDL
(bom), e até contribui na pre-
vençãodocâncer.
Há pesquisas no Novo e Ve-

lho Mundo, que indicam o vi-
nho como coadjuvante na pre-
venção do Alzheimer, onde os
polifenóisatuamevitandooen-
velhecimento das células cere-
brais. Ainda neste sentido,
agindo no cérebro, o vinho po-
de evitar o surgimento da de-

pressão,maldesseséculo.
Continuando, ele é aliado na

prevenção de doenças pulmo-
nares, doenças do aparelho di-
gestivo e do aparelho urinário.
Reduz riscos de diabetes tipo 2
eauxiliano tratamentodeane-
mia, já que o álcool permite
maior absorção de ferro pelo
organismo - um copo de vinho
contém0,5mgdeferro.
Emais, reduzriscosdeosteo-

poroseededegeneraçãomacu-
lar, que ocasiona cegueira em
idosos. Bem, há séculos a rela-
ção vinho e saúde coexiste. Não
é à toa a longevidade dos mon-
ges, que em seus mosteiros já
elaboravamabebida.Enãomui-
to distante, Louis Pasteur, em
1865, revolucionou a ciência,
comprovando que o vinho é
uma bebida sã e amais higiêni-
ca. À propósito, o vinho foi adi-
cionado à água, emHamburgo,
na Alemanha, para sua esterili-
zaçãoduranteaepidemiadecó-
lera em1892.Mais interessante
ainda é saber que o vinho pode
ser um estimulante sexual, co-
mo aumenta o fluxo sanguíneo
eleva o desejo feminino e ajuda
na disfunção erétil do homem!
Incrível,nãoémesmo!
Fato é que dentre todas as

bebidas alcoólicas, o vinho é a
quemais pode beneficiar o ho-
mem por causa de seus
polifenóis, que são componen-
tes antioxidantes, produzidos
emabundâncianavideira, ten-
dosuaconcentraçãonascascas
e sementes da uva, contribuin-
docomaevoluçãodesabor, cor
earomadosvinhos.
Os polifenóis das uvas mais

estudados são o resveratrol, os
flavonóides, os taninos e as ca-
tecinasouprocianidinas, entre
os mais de mil encontrados. A
concentraçãodepolifenóisnos
vinhos tintos é cinco a dez ve-
zesmaiorquenos vinhosbran-
cos. Isso porque a uva tinta
além de ter maior riqueza
polifenólica, a sua extração na
vinificação é muito maior. Os
tintos passam por maceração
com as uvas inteiras, já nos
brancos, a maceração com as
cascas é por tempo determina-
do ou inexistente, exceção dos
vinhoslaranja,temadestacolu-
na em 25/3/2013. (acesse no
www.enoamigos.com.br).
Algumaspesquisasapontam

auvaTannat,seguidadaCaber-
net Sauvignon como as maio-
res detentoras dos polifenóis
benéficosàsaúde.Outroscien-

tistas sustentam que o tempo
de vinificação e consequente
extraçãodasuvas, quais forem,
équeresultaemmaiorpropor-
çãodessesantioxidantes.
Enfim, os benefícios do con-

sumo de vinho à saúde são in-
findáveis, entretanto há uma
linha tênue entre o uso e o
abuso. Dependência de álcool,
cirrose hepática, depressão,

obesidade, riscodemorte e etc,
são algumas das prováveis
consequências. Atente: equilí-
brioéocaminho!
É recomendado às mulhe-

res uma taça de vinho diaria-
mente, e aos homens duas,
por sua maior tolerância ao
álcool, sempre às refeições,
obviamente estou falando de
pessoas em condições satisfa-

tórias, sempatologias.
Destaco, finalmente, que na

buscademaisemelhor saúdeo
vinho indicadoéoseco.Vinhos
meio-secos e doces aumentam
a taxa de açúcar e gordura no
sangue.Não se iluda, quer vida
longa? Seja responsável e beba
commoderação.Atéapróxima
taça!
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Outback
FestivaldeRibsestá

devoltaestemês

OOutbackretornoucomoFes-
tival de Ribs, sucesso entre os
clientes do restaurante no ano
passado.Ohambúrguerdecos-
tela, o Ribs Bloomin’ Burger
(R$ 43) está de volta acompa-
nhadodenovidade,comoasRi-
bsFries(R$51,90).Umacombi-
nação das batatas fritas da casa
cobertas com costela desfiada,
molhobarbecue,mixdequeijos
derretidos,molho Cheese Ran-
chebaconcrocante.

Sodiê
Milk-shakescom

saboresdebolos

A Sodiê Doces lançou uma li-
nha de milk-shakes, daqueles
que transbordam, com sabo-
res dos seus bolos e sorvetes
Kibon. A linha traz as opções
Alpes Suíços, Brigadeiro com
CremedeAvelã,DelíciadeLei-
te, Maracujá, Ganache de Li-
mão,Morango comLeiteCon-
densado e Abacaxi com Coco,
que serão preparados dentro e
foradas taças.Ovalores vãode
R$23,90aR$29,90.
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O santista Hugo Sancineto
criou um produto diferente no
concorridouniverso da gastro-
nomia. Ele desenvolveu uma
receita de pizza diferente, que
ele chamou de vulcano. Trata-
se de uma espécie de cestinha
feita com massa de pizza e re-
cheadadediversossabores.Pa-
ra comercializar o produto,
abriu aHugui’s Pizza, que fun-
cionacomodelivery.
A ideia surgiudepois deuma

visita a familiares na Argenti-
na. De família com ascendên-
cia italiana, que imigrarampa-
ra a Argentina e Brasil, ele
aprendeu com a tia, durante
essa visita, a preparar a tradi-
cional massa de pizza. “Fiz a
primeira veze já recebi elogios.
Memotivei. ”
Dali, ele desenvolveua recei-

ta da pizza vulcano. No ano
passado, passou a vender a es-
pecialidade em um food truck
e este ano decidiu investir no
delivery. Criou, inicialmente
12 sabores, com massas tradi-
cionale integral. “Entreasvan-
tagens estão o fato de que, por
ser funda, mantém o recheio
bemquente até a casado clien-
te e ele pode escolher sabores

diferentes.”
Entre as opções, estão sala-

me, cream cheese, muçarela,
calabresa,portuguesa,carnese-
ca etc. Entre as integrais, abo-
brinha e cream cheese com
azeitonas e cebolinha. Há ver-
sões doces: brigadeiro, romeu
e julieta e doce de leite com
banana, esta última a minha
preferida. Deve ser o DNA ar-
gentino que garante um doce

deleitedelicioso.Comabana-
na, perde umpoucodadoçu-
raeficaequilibrado.
Ovalor individualvariaen-

tre R$ 5,50 e R$ 6. Há o
combo com 16 unidades por
R$ 76, indicado para 4 pes-
soas. O pedido mínimo é de
R$20eataxadeentregaéde
R$ 5. É possível fazer pedido
pelotelefone2202-8155epe-
lo ifood, a partir das 19h, de
quartaadomingo.

São 13 sabores diferentes, incluindo versões doces, como romeu e juleita, e também integral

Vinho e saúde em debate

O indicado é ter moderação no consumo: para mulheres, uma taça por dia e para homens, duas

Santista cria pizza
diferente: vulcano
Bem recheada, ela é vendida no delivery da Hugui’s Pizza
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Hugo Sancineto desenvolveu a receita e investiu no negócio
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