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Um delicioso pão crocante, molho especial Chicago, duas fatias de cheddar 
derretido e 2 suculentos hambúrgueres bovinos.

Chicago Burger double

R$18,90

Um delicioso pão crocante, molho especial Chicago, suculento hambúrguer 
bovino, queijo cheddar, tomate selecionado, alface americana e 3 fatias de 
cebola roxa 

Chicago Burger salada

R$14,90

Um delicioso pão crocante, molho especial Chicago, suculento hambúrguer 
bovino, queijo cheddar, alface americana, crocantes fatias de bacon e 3 
saborosas rodelas de Onion Rings.

Chicago Burger bacon

R$18,90

R$10,90
um delicioso pão crocante, molho especial Chicago, suculento hambúrguer 
bovino e duas fatias de queijo cheddar derretido. 

Chicago Burger 

Chicago Burger 

Chicago Burger Caprese 

Um delicioso pão crocante, molho pesto, suculento hambúrguer bovino, 
mozarela de búfala derretida, tomate cereja e um toque de queijo gorgonzola. 

R$22,90

Um delicioso pão crocante, molho pesto, suculento hambúrguer bovino, 
mozarela de búfala derretida, tomate seco selecionado e folhas fresquinhas de 
rúcula.

Chicago Burger tomate seco

R$22,90

CHICAGO BURGER SUíNO

UM DELICIOSO PãO AUSTRALIANO COM GERGELIM NEGRO, MOLHO DE BARBECUE, 
SUCULENTO HAMBúRGUER 100 % DE CARNE SUINA, QUEIJO GOuDA, ALFACE CRESPA ROXA 
E PEDAçOS DE ABAcaXI EM CALDA LEVEMENTE APIMENTADO.

R$22,90

UM DELICIOSO PãO AUSTRALIANO com gergelim negro, MOLHO ESPECIAL DE HORTELã, 
SUCULENTO HAMBúRGUER 100% CARNE DE CORDEIRO, QUEIJO GOuDA E ALFACE CRESPA 
ROXA.

CHICAGO BURGER CORDEIRO

R$23,90

Chicago burger Caprese + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata 
(350ml)

R$30,90

combo 05

Chicago burger tomate seco + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante 
lata (350ml)

R$30,90

combo 06

Chicago burger cordeiro + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante 
lata (350ml)

R$31,90

combo 07

Chicago burger suíno + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata 
(350ml)
Chicago burger suíno + BChicago burger suíno + Baattata aatattat ttataata a fria frita frit tta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante la (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltChicago burger suíno + BChicago burger suíno + B
(350m(350m
Chicago burger suíno + BChicago burger suíno + BChicago burger suíno + BChicago burger suíno + B
(350m(350mll)

R$30,90

combo 08

Chicago burger + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata (350ml)a fria frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante la (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltChicago burger + BChicago burger + BChicago burger + BChicago burger + Batata atat ttata a fria frita fritta fritChicago burger + B

combo 01

R$18,90

Chicago burger double + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata 
(350ml)
Chicago burger double + B
(350m
Chicago burger double + Batattatatata a fria fritata fritat ta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltChicago burger double + BChicago burger double + B
(350ml)

R$26,90

combo 02

Chicago burger salada + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata 
(350ml)

a + Batataataat tata a fria frita frit ta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltChicago burger sala
(350m
Chicago burger salaChicago burger salada + B
(350ml)

R$22,90

combo 03

Chicago burger bacon + Batata frita (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lata 
(350ml)
Chicago burger bChicago burger b
(350m(350ml))

con + Bcon + Batataaataat tata a fria frita frit tta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante la (ou ONION RINGS ) + Refrigerante la (ou ONION RINGS ) + Refrigerante la (ou ONION RINGS ) + Refrigerante lta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltta (ou ONION RINGS ) + Refrigerante ltChicago burger bChicago burger baacon + Bcon + B
(350m(350ml))

R$26,90

combo 04

Chicago Burger double Chicago Burger salada Chicago Burger bacon Chicago Burger Caprese Chicago Burger tomate seco CHICAGO BURGER CORDEIRO CHICAGO BURGER SUíNO
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ALÉM DE UM GRAND GATEAU DE TIRAR O FÔLEGO, TAMBÉM TEMOS:
BUFFET DE SORVETES / SALADA DE FRUTAS / SOBREMESAS / SALGADOS / CAFÉS
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Nosso apetite caminha conosco, que atire o primeiro to-
mate quem nunca foi seduzido por alguma delícia gastronô-
mica! Quem nunca serviu duas vezes o prato, mesmo estando 
satisfeito? Quem nunca comeu algo escondido só para não 
ter que dividir? Dizer que a comida é essencial para a vida 
é falar sobre o óbvio, mas além do simples fato de nos ali-
mentar, podemos considerá-la um dos “prazeres da vida”. Em 
cada recanto do mundo os ingredientes e as receitas são di-
ferentes, assim como os costumes, utensílios e as maneiras 
de cozinhar. A culinária adquiriu um aspecto fundamental 
na cultura dos povos, não há país que não se orgulhe de suas 
tradições gastronômicas.

Hábitos modernos como frequentar hamburguerias, ba-
res, panificadoras, restaurantes, pizzarias, cafés, churrasca-
rias, ou a simples facilidade de pedir um delivery, têm feito 
proliferar estas instituições. Por isso, cresce diariamente o 
mercado “Food Service”, também conhecido como “alimen-
tação profissional” ou “refeições fora do lar”. Em Cascavel são 
diferentes tipos de culinárias espalhadas pela cidade, tem co-
mida para todos os gostos e bolsos. Essa edição tem anúncios 
e reportagens de dar água na boca! Comida Tropeira man-
tém sua tradição, pois costumes familiares são transmitidos 
de pais para filhos. Saiba mais sobre esse assunto revivendo a 
festiva da Queima do Alho.  Para os curiosos da enogastrono-
mia, a revista contempla uma reportagem especial de como 
combinar vinhos e sobremesas.  Comer é uma das mais ricas 
experiências sensoriais, desde o alimento mais simples, até o 
prato mais elaborado. Por isso, o Viver Mais Gourmet reúne 
a cada edição as melhores dicas da culinária cascavelense, é 
o guia gastronômico mais completo da cidade. Você merece 
novas experiências e novos sabores, bom apetite! 
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Dedicação e comprometimento levaram Ariane a realizar o desejo
de aprender com grandes profi ssionais em um lugar pra lá de importante

“Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir 
o mundo”... Quando a vontade de vencer se junta com uma grande 
oportunidade, não há quem segure o ser humano. Ela é um exemplo 
disso, já se formou no curso de Gastronomia da Univel, Ariane Fio-
rentin agarrou a oportunidade e mostrou a que veio. A jovem, que 
colou grau no dia 27/01/16, se destacou e teve a chance de participar 
de um estágio no Hotel das Cataratas que é localizado dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu, principal ponto turístico da cidade de 
Foz. O hotel é integrante da rede BELMOND de hotéis, com estabe-
lecimentos espalhados por diversos lugares do mundo.

“A oportunidade surgiu do meu interesse de estagiar em um lo-
cal de referência, onde tivesse a perspectiva de executar atividades 
em diversos setores e por meio de uma parceria com a Univel, isso 
foi possível. Tive a honra de estagiar no Hotel das Cataratas onde 

Sabia que era
possível, foi lá e fez!

o serviço é impecável, dispõe de exce-
lente gastronomia e luxuosas acomo-
dações, essas são apenas algumas das 
características que identificam a rede 
hoteleira”, enfatiza a jovem.

Enquanto estagiou no hotel, Aria-
ne teve a oportunidade de executar 
tarefas de diversos setores e aprender 
um pouco sobre cada um deles. (Cozi-
nha quente e fria, açougue, legumeria, 
confeitaria e café da manhã). Sobre a 
importância do trabalho, Ariane dei-
xa claro o seu sentimento “sem dúvi-
da, a melhor experiência que já tive na 
área profissional até agora. Aprendi 
na prática com muitos ingredientes e 
técnicas que desconhecia até então e 
que com certeza levarei como experi-
ência para minha profissão como gas-
tróloga. A oportunidade de vivenciar 
a diferença e as dificuldades que pode 
existir entre a teoria e a prática chega 
a ser indescritível”, conta. “A Gastro-
nomia é um curso que te disponibiliza 
várias e amplas direções. Na faculda-
de aprendemos a base dessas direções, 
e cada acadêmico deve se dedicar para 
conquistar a área que mais se identi-



fica”, explica a acadêmica que é apaixonada por 
confeitaria.

Segundo Ariane, os professores foram fun-
damentais para alcançar esse objetivo. “Foi por 
meio da parceria com a Univel que pude realizar 
esse estágio. Sou muito grata a todos os profes-
sores, mas não posso deixar de destacar em es-
pecial o Prof. Rodrigo Taboas e a Profa. Gabriela 
Guedes que ministraram matérias básicas, mas 
de suma importância, bem como sempre exi-
gindo cuidado e muito capricho com tudo que 
fizéssemos”, destaca.

Para os alunos que estão iniciando o curso, 
a gastróloga deixa o seu recado: “Calouros, es-
tejam conscientes que a Gastronomia requer 
muito amor. Horas em pé, calor, ruídos, cortes 
e queimaduras farão parte da rotina. Valorizem 
cada palavra dos professores, se esforcem para 
serem como eles exigem, e absorver o máximo 
dos conteúdos, pois no mercado de trabalho 
vão perceber que o “Prof. chato” e exigente é 
o que mais tinha razão. Aproveite ao máximo, 
como diz a coordenadora Raquel Eckert “Cada 
aprendizado que você procura a mais, é um pas-
so à frente na sua carreira”. Agradeço também a 
toda equipe Belmond Hotel das Cataratas, por 
me recepcionar de forma gentil e amigável, não 
medindo esforços para me ajudar. De modo es-
pecial, agradeço o Chef Fabio Del Antonio e ao 
Chef Frederico Lacerda que fez meus conheci-
mentos sobre confeitaria se expandir de forma 
expressiva. E, por último, porém não menos 
importante, agradeço à Jaqueline, do Recursos 
Humanos, que sempre foi muito atenciosa e 
disponível para auxiliar no que precisei. Deixo 
aqui registrado meu muito obrigada a todos que 
contribuíram para que essa experiência aconte-
cesse”.

A Univel é que agradece a você, Ariane, pela 
dedicação e por nos representar tão bem! Alu-
nos como você nos enchem de orgulho. Super 
Parabéns!
Fonte:Assessoria de Imprensa Univel



Está cada vez mais difícil colocar regras na alimentação das 
crianças? Já pediu conselho para a família inteira e a cada refei-
ção é uma tortura? Gourmet Kids quer ver um sorriso no rosto 
dos pais e ajudá-los a driblar o “não gosto” da criançada.

Utilizando a criatividade, alimentos saudáveis e preparos 
menos gordurosos, a missão está cumprida.

Fontes: Banco de imagem digital / Imagens meramente ilustrativas

Ingredientes:
- 1 fatia de pão integral ou de centeio;
- 2 rodelas de tomate para as orelhas;
- Rodelas de pepino em conserva ou natural para os olhos e nariz;
- Meia rodela de tomate para a boca;
- 1 folha de alface e um ramo de salsinha para decorar o prato.

Oferecer um sanduíche divertido logo no café 
da manhã pode animá-los a comer coisinhas 
verdes e até gostar. Que tal?

Ingredientes:
- 3 colheres de arroz em formato de triângulo;
- 1 ovo cozido e decorado;
- Salsinha para o ninho;
- 2 colheres de feijão;
- Pequenos pedaços de brócolis para decorar;
- Raspas de rabanete, talos de salsinha e tomates
cerejas para a decoração.

Para incluir vegetais nas refeições
basta deixá-los fazer parte de uma
brincadeira em cada almoço.

Ingredientes:
- 1 colher de arroz para fazer o rosto;
- 5 grãos de macarrão para o cabelo;
- Milho para ao cachecol;
- 1 folha de alface para a roupa;
- ½ concha de feijão para o chão;
- Pedaços de carne e ovos de codorna cortados ao meio para enfeitar.

Um jantar assim encanta qualquer
criança e o motivo para não comer
vai ser apenas um: dó!



Por necessidade, hobby ou profissão, cozinhar é 
um ato que faz parte do nosso cotidiano. Mas 
um dos contras na hora de colocar a mão na 

massa é o cheiro de gordura e a fumaça que fica no 
ambiente. Para combater o lado ruim da situação o 
ambiente deve ser arejado e ter uma boa circulação 
de ar, mas nem sempre é possível ter tudo isso aliado 
a uma cozinha bonita e funcional. O preparo dos ali-
mentos exige que o local tenha fontes de calor e, por 
segurança, precisa ter uma válvula de escape para todo 
esse resíduo que fica no ar. E, neste momento, a estrela 
da cozinha desta edição entra em cena: a coifa.

Ela é uma solução do mercado de eletrodomésticos 
que oferece várias opções de marcas, modelos e tama-
nhos. A coifa, por exemplo, é mais eficaz na retirada 
dos resíduos, pois pega todo o ar e o joga para fora, 
porém, a sua instalação requer uma saída externa de 
ar compatível ao seu formato. O setor já oferece alguns 
modelos que funcionam como depuradores. Uma boa 
escolha para quem não tem uma saída externa e quer 
evitar transtornos, como o quebra-quebra das paredes. 
O Depurador, por sua vez, é mais simples e prático. 
Funciona retirando e, ao mesmo tempo, filtrando o ar 
com resíduos.

Apesar de não ter tamanha beleza como as coifas, 
é um utensílio indispensável. Seja pelo design ou pela 
funcionalidade, o investimento vale a pena para ficar 
longe do temido cheiro de gordura. 

A invenção que fez a cozinha ficar
mais leve tornou-se indispensável. 

A ESTRELA DA COZINHA 

Um
eletrodoméstico
acima das
expectativas!



Culinária Tropeira:
o sabor da tradição

A comida dos tropeiros sempre foi mais rústica e de “sustança”, seus ingredientes básicos consistiam no 
feijão, arroz, farinha (de milho e de mandioca), carne-seca e toucinho. Esses alimentos eram escolhidos 
pela facilidade de transporte por serem não perecíveis. O café da manhã era feijão feito no tacho sobre um 

tripé de ferro com fogo. Em outras palavras, parte desses grãos, depois de cozidos, fritava-se com o toucinho e 
misturava-se com farinha, daí a origem do “feijão tropeiro”. Esse prato matinal também costumava ser acompa-
nhado de uma caneca saborosa de café. O restante do feijão cozido, sem tempero, era colocado num caldeirão e 
levado no saco para o almoço no caminho. Por volta do meio-dia, esse feijão era enriquecido com carnes, linguiças, 
entre outros. Entre as idas e vindas, nessa constante troca de experiências surgiram outros pratos como o Arroz 
Carreteiro e a paçoca de carne. 



Equipes representando empresas e entidades de 
Cascavel deram um show de solidariedade na 
segunda edição da Queima do alho, que acon-

teceu em outubro de 2015 no Parque de Exposições 
Celso Garcia Cid. O evento começou com uma bela ca-
valgada. Em média 150 cavaleiros e amazonas percor-
reram um trecho de nove quilômetros pelas principais 
ruas de Cascavel (Rua Paraná e avenidas Piquiri, Brasil 
e Tancredo Neves). O destaque foi para a Rainha Ana 
Laura Casarin Caleiro e as nove princesas da feira, que 
foram à frente da cavalgada caminhando. O concurso 
gastronômico foi organizado pela Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná (SRO) como parte da programação e 
divulgação da 36ª Exposição Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Cascavel (Expovel). Trata-se de 
um encontro que valoriza a cultura e a culinária tro-
peira. A missão de cada grupo era preparar os mesmos 
pratos: arroz carreteiro, feijão tropeiro e paçoca de 
carne. Também era tarefa de cada equipe providenciar 
os utensílios necessários para o preparo das refeições. 
Nada de clima de guerra, a galera não encarou como 
competição, rolou alto astral, boas conversas e roda-
das de chimarrão. O ápice da Queima do Alho ficou 
por conta do almoço, pois como a iniciativa foi aberta 
ao público, ninguém resistiu aos sabores tropeiros. 
Entre os concorrentes alguns carregavam no bolso 
as receitas passadas de geração em geração, 
enquanto outros se fizeram presente 
apenas para apoiar a causa e confrater-
nizar.

Os lucros dessa iniciativa foram 
destinados aos estudantes da rede mu-
nicipal de ensino, que tiveram a oportu-
nidade de conhecer a Expovel gratuita-
mente, usufruir do parque de diversões 
e saborear um lanche especial. A alegria 
da criançada contagiou os organizado-
res que prometeram repetir a ação na 
feira de 2016. Organização da mesa, 
recepção aos convidados, tempero, ori-
ginalidade e apresentação dos pratos fo-
ram alguns dos critérios observados pe-
los jurados. O primeiro colocado ganhou 
troféu e um carneiro. Já os segundo e 
terceiro colocados receberam troféus. Di-
versas premiações e brindes foram sorteados 
entre os participantes. A NF Segurança foi a 
grande campeã  com 277,8 pontos, a empresa de 
segurança privada ficou à frente de Triches Ad-
vogados Associados (267,9) e TV Tarobá ficou em 
terceiro lugar com (260,4). A Campeã de 2014, As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/
Cascavel) terminou em 4º lugar, com 252,8 pontos. 

Queima do Alho
Um concurso solidário e saboroso
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gastronômico foi organizado pela Sociedade Rural do 
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gastronômico foi organizado pela Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná (SRO) como parte da programação e 
divulgação da 36ª Exposição Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Cascavel (Expovel). Trata-se de 
um encontro que valoriza a cultura e a culinária tro-
peira. A missão de cada grupo era preparar os mesmos 
pratos: arroz carreteiro, feijão tropeiro e paçoca de 
carne. Também era tarefa de cada equipe providenciar 
os utensílios necessários para o preparo das refeições. 
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TAROBÁ FM



“Nossa equipe aceitou o desa-
fio. O Segredo dos nossos pratos é 
que todos foram preparados com 
muito amor. Estamos felizes com 
a conquista do primeiro lugar.” 

“Integração e confraterniza-
ção entre amigos foi o que mo-
tivou nossa participação. Nossa 
empresa é do ramo de insumos 
agrícolas e aprecia os hábitos e 
costumes dos tropeiros. É uma 
tradição bonita que passa de pai 
para filho, relembrar essas me-
mórias faz bem.”

“A Tarobá FM é uma parceira 
da Expovel! Para nossa equipe é 
uma alegria participar da Quei-
ma do Alho. A comida tropeira 
é muito saborosa e de sustância, 
não tem quem não goste.” 

“A equipe de jurados teve nome de pesos, os culinaristas Erosanza 
Lisboa, Joacir Oliveira, Dulcilene Rodrigues e Tere Barron. Além de no-
tas, as equipes também receberam muitos elogios de 500 pessoas, em 
média, que apreciaram as iguarias tropeiras. Muito obrigado a todos que 
contribuíram para o sucesso do evento”. Não há dúvidas que os pratos 
foram feitos com carinho e que o principal tempero foi o da amizade. 
Para encerrar o encontro, o cantor Lucas Miranda assumiu a animação. 

Gilmar Possenti, diretor de parque da SRO

Salete Maria Tomazelli,
NF Segurança

André Freitas, Confi agro 
Marcos André Popiolski, 
Tarobá FM  

“A Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel (Ex-
povel) demanda muito amor e trabalho. A Sociedade Rural do Oeste do Paraná 
(SRO) não poupa esforços para que o evento seja cada ano melhor. Nosso su-
cesso é consolidado, graças ao apoio dos parceiros, patrocinadores e imprensa 
regional. Quanto à Queima do Alho é uma ótima oportunidade de comer uma 
comida tropeira, confraternizar e passar bons momentos em família.” 

João Batista Cunha Júnior, Presidente da SRO

TAROBÁ FM
CONFIAGRO

N.F. SEGURANÇA

TAROBÁ FM

N.F. SEGURANÇA

CONFIAGRO

Fotos: Viver Mais Comunicação



“Em 2014, ficamos em terceiro lugar, 
esse ano em segundo. Estamos felizes e 
gostamos dessa tradição. Eu em particu-
lar, tenho amor pela culinária. Para nos-
sa equipe não é uma competição, mas 
sim um prazer participar. Acordamos 
seis da manhã, acendemos o fogo, pre-
paramos o chimarrão e mãos a massa.” 

“Preparei a paçoca de carne. Primeiro fritei a 
carne de porco no tacho. Depois coloquei alho no 
pilão e soquei bastante. Em seguida, acrescentei 
a farinha de mandioca, por último a carne. Essa 
mistura bem socada forma a paçoca. Parabéns a 
todos os organizadores, a comunidade que veio 
prestigiar e aos amigos que estão cozinhando.” 

“Acreditamos no trabalho na Sociedade Rural e, aproveitamos 
essa oportunidade de congraçamento com amigos e clientes. Esta-
mos felizes com o desafio, não copiamos nenhuma receita, fizemos 
o que aprendemos com nossos pais. Comida tropeira é uma delí-
cia, assim como um bom churrasco, (risos do casal).”

Tropeiros eram homens que desde o século XVII, até o início do século 
XX, conduziam tropas de cavalos ou mulas pelo Brasil levando gado e merca-
dorias. Num tempo em que não existiam rodovias, ferrovias ou aeroportos,  
os tropeiros com o objetivo de vender ou fazer trocas, percorriam longos 
itinerários que chegavam a durar meses, principalmente, pelas regiões Sul 
e Sudeste do país. Aos poucos, os lugares onde os tropeiros paravam para 
se alimentar, dar comida ao gado e às tropas de animais, ou passar a noite, 
foram se tornando povoados.

“Cada um tem um diferencial. O Charque eu mesmo 
faço e tenho orgulho em contar que aprendi com meu 
avô. Inclusive, ele carregava as mulas de charque e per-
corria longos percursos para vender. Às vezes, ele demo-
rava até 15 dias para retornar, mas quando chegava tra-
zia roupas para a família e para venda. Aprendi com ele 
também a usar banha no preparo dos pratos. Já o meu 
pai, fazia uma deliciosa paçoca no pilão, quantas recor-
dações! Cozinhar é um gesto de amor ao próximo!”

Katy Taborda, Triches 

Miguel Cardoso Piana, APAE 

Antonio Carlos e Janete Sabadin, Plantar

O tropeiro 

 Nilson da Silva, APAE
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A Semana da Mulher foi celebrada pelo Cascavel JL Shopping
com minicursos gastronômicos que desvendaram os segredos da culinária

Lugar de mulher é na cozinha? Se ela quiser, sim! E olha, vou 
te dizer que elas querem. Muitas mulheres amam cozinhar 
e acham extremamente prazeroso passar boa parte do dia 

em frente ao fogão. Quer uma prova disso? Em menos de 24 ho-
ras, os cinco minicursos gastronômicos gratuitos da ação “Mulher 
Gourmet” realizada pelo Cascavel JL Shopping, entre os dias 07 e 
11 de março, já estavam com suas turmas lotadas de mulheres, to-
das ansiosas para aprender com os chefs da Univel os segredos da 
culinária.

A programação diversificada atendeu a todos os perfis femini-
nos: as mães, as mulheres solteiras, as donas de casa, aquelas que 
não têm muito tempo para preparar as refeições e também as que 
estão na onda fitness! O cardápio escolhido pelos chefs demonstrou 
que a comida do dia a dia pode ser muito mais requintada. Na pri-
meira noite, a chef Gabriela Guedes ensinou cinco receitas livres de 
glúten e lactose no minicurso “Cozinha Fit”: risoto integral ao fun-
ghi, salada Caesar funcional, quiche de quinoa, mousse de chocolate 
com frutas e cappuccino funcional. Já a segunda noite do “Mulher 
Gourmet” foi bem doce! A chef Eloisa Cola explicou passo a passo 
como é feito um ovo trufado com cookies dois amores, um ovo de 

Agora elas são chefs!

mousse de maracujá e um ‘ovo bolo’ 
de Páscoa de chocolate com ganache 
meio amargo.

O tema do terceiro minicurso da 
semana foi “Cozinha Trivial”, e o chef 
Rodrigo Táboas ensinou três pratos 
práticos e rápidos de serem prepara-
dos: salada rústica, risoto de paio com 
crisp de couve e mousse de cupuaçu 
com ganache de chocolate amargo.

Na quarta noite, a chef Sandra 
Borçoi ministrou o minicurso de 
“Cozinha Família”, com receitas que 
podem ser pré-preparadas com an-
tecedência, ideais para aqueles dias 
de casa cheia: snacks de massinha de 
pastel, saladinha de arroz 7 grãos com 
damasco ao perfume siciliano, lasa-
nha de abobrinha com cream cheese 
e salmão, tilápia grelhada com crosta 

OVO TRUFADO COM COOKIES DOIS AMORESSNACKS DE MASSINHA DE PASTEL



CHEF RODRIGO TÁBOAS CHEF GABRIELA GUEDESCHEF ELOISA COLA COM OS ACADÊMICOS
DE GASTRONOMIA DA UNIVEL

de farinha de pão e salsinha e, para a sobremesa, cheesecake rápida 
com coulis de morango. O minicurso que encerrou a programação 
teve foco na Cozinha Infantil e as mães que participaram com certe-
za vão fazer o maior sucesso em casa com as receitas que o chef Dio-
go Schneider demonstrou: sanduíche saudável, cachorro-quente de 
forno, danoninho caseiro, milk shake e sorvete! Além da Univel, o 
evento contou ainda com a parceria da Made In Grill e da MagDe-
cor Estofados. 
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O vinho é um velho conhecido dos encontros de familiares, mesas de restaurantes e jantares caseiros. Tam-
bém já serviu de companhia e brindou acontecimentos importantes. Além de acompanhar as principais 
refeições, ele acumula outra função menos conhecida: ser elegantemente servido com a sobremesa. Há 

quem adore e quem sequer tenha provado, mas nada impede de um bom vinho ser a própria sobremesa. Se o 
momento pede uma finalização doce, o conselho é escolher sempre os pratos crocantes ou que levem frutas como 
pêssego, goiaba e morango. Deixe de lado as sobremesas cítricas, feitas com limão ou laranja, pois não costumam 
combinar nessa situação.

Para assumir a função de adoçar a vida após uma refeição, o vinho precisa ser específico e não o primeiro que 
vier à mente ou à mão. Segundo Jô Barros, eleita melhor sommelière do Brasil em 2011 pela revista gastronômica 
mais importante do país, Prazeres da Mesa:

O professor e enogastrônomo Nei Machado explica que é possível combinar o sabor dos pratos doces, com 
as escolhas corretas de bons vinhos. Segundo ele, a harmonização das bebidas funciona em dois princípios: da 
similaridade ou da contraposição.

“Pode-se escolher entre um sabor parecido ou totalmente oposto ao prato oferecido. Em geral, os vinhos natu-
ralmente doces são os melhores para compor o prato, sem prejudicar o sabor da sobremesa ou do vinho”.

O especialista indica alguns dos principais tipos que combinam com a maioria das sobremesas: vinhos espu-
mantes da uva moscatel, produzidos a partir de uma colheita tardia, em que a uva mantém o doce natural, vinho 
do porto e os do tipo Marsala.

“Outro vinho famoso é o Tokaji, uma bebida húngara, considerado um clássico das bebidas para acompanhar 
a sobremesa. É de extrema doçura, já que a uva é colhida de uma vinha extremamente desidratada, que concentra 
o sabor do açúcar”, comenta Nei Machado. 

Para o enólogo, se o anfitrião tem dúvida de qual sobremesa servir para combinar com o vinho, a melhor 
escolha é o petit gateau. “Temos as versões do chocolate preto, clássico e o branco também, que harmonizam 
perfeitamente com os vinhos para sobremesa. As uvas utilizadas nesse tipo de bebida mantém a doçura e já são 
parcialmente fermentadas, reduzindo para aproximadamente 7,5% o teor alcoólico, o que garante o doce natural, 
sem a necessidade da adição de frutose”.

Sobremesa em dose dupla

O segredo é
combinar o teor

de açúcar do
vinho com o da
sobremesa, para 

que nenhum
sobreponha

o outro.

ENOGASTRONOMIA



O Amor pelo vinho está no sangue

A paixão pelo vinho vem de 
berço. Nei Machado é des-
cendente de italianos e des-

de a infância acompanha o amor da 
família pela bebida especial.

“Sempre ouvi falar em casa so-
bre a cultura dos bons vinhos e fui 
atrás de conhecer, puxando um no-
velo sobre o tema e estudando mui-
to. O interesse pelo vinho está no 
sangue, é enraizado na tradição de 
sempre ter uma boa bebida, acom-
panhada de boa comida”, conta Nei.

Nascido em 1974, em São Mi-
guel do Iguaçu, mas cascavelense 
de coração, trabalha com enologia 
há mais de 20 anos. Atualmente, 
ele atua como sommelier da carta 
de vinhos do restaurante Jarro do 
Davi, em Cascavel. Além disso, for-
mado em Gastronomia pela Univel, 
ele dá aulas sobre a arte da harmo-
nização e ministra cursos para os 
interessados no tema.

E no amor pela boa comida, ele 
encontrou na esposa, Alcione Ma-
chado, uma parceira para dividir os projetos. Descendente de ucranianos e portugueses, desde criança ela esteve 
próxima à mãe e aprendeu ali, de forma autodidata, as combinações e sabores especiais para cada prato.

Na jornada do casal, eles moraram de 1998 a 2009 em São Paulo, cozinhando e servindo para grandes empre-
sários, como o fundador do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz. “Casamos em 1996 e decidimos enfrentar a vida 
corrida de uma metrópole. Soubemos por indicação que ele procurava pessoas para trabalhar na casa e fomos 
para a entrevista. Minha esposa cozinhava e eu atuava como mordomo, diretamente com a família. Servimos 
grandes refeições e aprendemos ainda mais sobre o trabalho com alta gastronomia”, conta Machado.

Em Cascavel, o casal oferece agora o serviço da organização de jantares especiais, harmonizando boa comida 
e boa bebida para quem quer produzir algo diferente. “Fazemos toda a produção para uma confraternização espe-
cial. Vamos até o local e produzimos todo o jantar, considerando os gostos e o paladar do cliente, harmonizando 
os pratos com vinhos especiais. Cada detalhe é pensado para agradar e surpreender”.

Ainda na paixão pela enologia, Nei Machado vê que o vinho vai muito além de ser um complemento para 
qualquer prato. “O vinho para mim não é só como uma bebida alcoólica, mas sim como um alimento. Apesar do 
álcool, que seria o único defeito dele, é comprovado que nem o suco de uva tem os mesmos benefícios. Por isso, é 
uma bebida de extrema importância para o paladar e a para história”.

PARA NÃO TER DÚVIDA DE QUAL BEBIDA OFERECER
AOS CONVIDADOS, O ESPECIALISTA EM ENOLOGIA

NEI MACHADO DÁ DICAS DE HARMONIZAÇÃO

Ficou interessado em contratar o casal Alcione e Nei 
Machado para cuidar daquela ocasião especial? Entre 
em contato com eles pelo telefone (45) 9983-9719 ou 
pelo e-mail neimachado_vinhos@hotmail.com



Fontes: 
Enogastrônomos: Nei Machado e Jô Barros

Sites: http://vejasp.abril.com.br/materia/harmonizar-vinho-com-doces
http://www.academiadovinho.com.br/_deg_harmonizacao.php

http://sommeliere.com.br/2010/06/16/vinho-de-sobremesa-o-nectar-dos-deuses/

Mas como encontrar o melhor vinho para
acompanhar a sobremesa em meio a tantas opções?

Descobrir as sensações que um gole pode
trazer, somente experimentando!

Separamos as melhores
dicas para quem

deseja surpreender 
após as refeições: 

Sauternes (França), Alsace (Vendange Tardive e Séletion de Grains Nobles), Tokay (Hungria) e os
alemães com os predicados (“mit Predikat”): Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein.

Vinho Branco Doce de Qualidade

Porto (Ruby, Tawny, LBV, Vintage, etc.), Jerez (Amoroso, Oloroso ou Cream); Madeira (Verdelho, Boal ou
Malmsey), Moscatel de Setúbal, Banyuls, Moscato d`Asti, Banyuls, Marsala, Málaga (Lagrima Christi), etc.

Vinho Fortificado Demi-sec ou doce

Asti (italiano), Cava (espanhol), Champagne Doux (francês), Sekt Suß (alemão),
Blanquete de Limoux (francês) e outros.

Espumante Demi-sec ou doce



O gosto pode até ser bom, mas o nome assusta. Este é o sentimento que nos acomete quando 
estamos com um cardápio recheado de delícias e nomes completamente desconhecidos. Nada 
é melhor do que apreciar uma bela receita, a missão do Abc da Gastronomia é esclarecer e 
deixar o seu vocabulário cheio de charme na hora de fazer o pedido.

É uma deliciosa mistura de chocolates e creme de lei-
te, usado na confeitaria para rechear, cobrir ou trufar. 
Pode ser encontrado em diferentes texturas de acor-
do com o preparo e, ainda, ser de chocolate branco, 
preto ou meio amargo.

Pequenas porções servidas antes da refeição princi-
pal, podendo ter ingredientes únicos, como queijos, 
salames, presuntos ou preparados.

Alga de origem japonesa, utilizada em sopas como a 
de missô ou em alguns tipos de saladas. É vendida 
desidratada e para seu preparo precisa ficar de molho 
na água.

Creme consistente feito com gemas, leite de coco e 
calda de açúcar que recheia doces requintados e tra-
dicionais.

Receita francesa muito versátil. É feita de cubos de 
vegetais refogados ou assados no azeite, pode ser ser-
vida como refeição principal ou acompanhamento e 
na forma quente ou fria.

Fontes:
http://www.cozinhandopara2ou1.com.br/truques-e-dicas/o-que-sao-ervas-finas/
https://santagastronomia.wordpress.com/tag/significado-de-palavras-na-gastronomia/
http://www.icupcake.com.br/ganache/
http://www.babademoca.com.br/nossa-empresa/index.asp?id=1

Molho argentino feito com azeite de oliva, vinagre, 
orégano, salsa, cebola e alho picado, além de pimen-
ta. Combina com carnes e entradas.

Receita portuguesa muito apreciada na região Sul e 
Centro-Oeste. É feita de sobras de bacalhau, mistu-
radas com batatas cozidas, couve e legumes a gosto.

Ganache Antepastos 

Wakame

Baba de moça

Ratatouille

Chimichurri 

Farrapo Velho

Molho pesto
De origem italiana, à base de 
manjericão, temperado com sal, 
pimenta, alho, queijo e azeite. 
Geralmente é servido com mas-
sas ou entradas frias.

Antepastos 

Ratatouille




























