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Qual a sua comida preferida? Aquela que mais provoca 
sensação de bem-estar? Há... ninguém é de ferro! Almoços em 
família, happy hour com os amigos, lanches rápidos, jantares 
sofisticados, encomendas para festas, delivery, café da tarde. 
Não importa qual seja a ocasião, no Viver Mais Gourmet você 
encontrará todas as respostas. O mais novo guia gastronômico 
está recheado de informações, endereços, anúncios, dicas e ma-
térias apetitosas. Os melhores lugares para saborear refeições 
de qualidade foram cuidadosamente selecionados, revelando a 
riqueza da gastronomia local. Restaurantes, bares, doces, chur-
rascarias e pizzarias são algumas das opções que vão agradar 
todos os tipos de bolsos e paladares. Aqui, você encontra desde 
simples sanduíches, até pratos mais sofisticados.

O guia é um verdadeiro convite para conhecer os sabores 
cascavelenses. Confira reportagem especial: “Aventura com sa-
bor coreano na cozinha da Dra. Hi”, aproveite também, para 
conhecer os dez pratos típicos da culinária paranaense feitos de 
carne. Nossa equipe não poupou esforços para tornar esse so-
nho possível! O departamento comercial foi o grande respon-
sável pelos ingredientes da revista (nossos clientes), a equipe 
de criação temperou a diagramação com pitadas coloridas, a 
corretora fez suas correções apimentadas e o departamento de 
jornalismo colocou colheres de conhecimento. Assim como em 
uma cozinha profissional, não poderia faltar o grande “Chef ”, 
que junto com a equipe colocou a mão na massa: Gladstone 
José Simioni.

Numa linha ascendente, cresce a gastronomia brasileira, 
cresce a gastronomia de Cascavel, cresce a Viver Mais comu-
nicação! Além de muitas produções, a editora é a responsável 
pelos 22 anos de sucesso e credibilidade do Viver Cascavel e da 
Revista Saúde News. Sempre um passo à frente, entrega mais 
um produto diferenciado, com muitas peculiaridades e delí-
cias. Escolhemos o nome Gourmet porque engloba a cultura e 
a arte culinária. 
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A 
partir dos anos 80, a gastronomia viveu uma 
revolução no Brasil. Aqueles restaurantes 
muito parecidos em que imperavam pratos 
regionais e receitas estrangeiras mal adap-
tadas estão ficando no passado. Hoje, temos 
acesso a produtos do mundo inteiro. A mu-
dança pode ser identificada em outras áreas 
alimentares, a começar pelos próprios ingre-
dientes. Os supermercados, que até os anos 

80, tinham em média 1.500 itens nas prateleiras, atualmente têm 
mais de 9.000. Na barraca de peixes da feira predominavam tai-
nhas, pescados e sardinhas, agora encontramos salmões, bacalhau 
fresco, linguados, lulas, mariscos, entre outros. Além das importa-
ções, muito se deve ao desenvolvimento da indústria alimentícia. 
Aumentou também, a variedade de livros sobre gastronomia, bem 
como revistas, inúmeros programas de TV e rádio, páginas dos 
jornais e da Internet à disposição do público. Outra importante 
vertente é a quantidade de eventos gastronômicos: festivais, apre-
sentações, exposições, congressos, feiras de negócios, debates, con-
cursos. Esses eventos atraem milhares de pessoas e geram dinheiro, 
emprego e informação. O potencial gastronômico é ilimitado, por 
isso, é constante a abertura de novos restaurantes, estabelecimen-
tos especializados em utensílios para cozinha, lojas de especiarias, 

Ascensão gastronômica
hamburguerias, boutiques de cup-
cakes, frutarias, cafés gourmets, food 
trucks, pizzarias, entre outros. O con-
sumidor é o principal agente da dis-
seminação da cultura gastronômica, 
pois é exigente com seu paladar. Com 
o cotidiano atarefado, compromissos 
pessoais e profissionais, o tempo para 
cozinhar tornou-se escasso. Em mé-
dia um terço do orçamento da famí-
lia brasileira é gasto com alimentação 
fora de casa. Essa multiplicidade de 
ofertas, sofisticação na combinação 
de ingredientes e na apresentação 
dos pratos tem oferecido bons resul-
tados para economia, que continua 
esperançosa com previsão de que o 
setor daqui a cinco anos represen-
tará 40% do orçamento doméstico. 
Diante desse contexto, justifica-se o 
aumento e a procura de cursos rela-
cionados à gastronomia. 



Tecnólogo em gasTronomia 
A Univel (União Educacional de Cascavel) tem em sua 

grade o curso superior em gastronomia, com duração de 
dois anos, totalizando 1600 horas curriculares e disponibi-
liza 120 vagas, sendo 80% de aulas práticas. Por este motivo 
limita suas turmas em 30 alunos ao máximo. Ou seja, aulas 
personalizadas que permitem manter uma boa qualidade 
de ensino. Segundo professor Lucio Scheuer, a diferença do 
tecnólogo para o bacharelado é que o primeiro ficará menos 
tempo em sala de aula, produzirá a maioria de suas ativi-
dades nos laboratórios, enquanto o bacharel é mais teórico. 
Na Univel o acadêmico tem a sua disposição laboratórios 
gastronômicos amplos e modernos, os professores são qua-
lificados e disseminam conhecimento tanto da culinária na-
cional, quanto internacional. “Nós temos na instituição três 
laboratórios, dos quais um é específico para a panificação e 
confeitaria, e outros dois laboratórios são utilizados em ou-
tras disciplinas: cozinha clássica, nacional, internacional, 
fundamentos e habilidades na cozinha. Os laboratórios são 
bem estruturados com eletrodomésticos modernos, uten-
sílios para cozinha, prataria, louças, entre outros. Todos 
estão de acordo com o que preconiza na resolução 216 da 
ANVISA, que estabelece as boas práticas para uma cozinha 
que manipula alimentos”, declara a coordenadora do curso 
Raquel Goreti Eckert Dreher. Em outras a palavras, o alu-
no aprende desde pratos simples até mais elaborados. Uma 
disciplina com boa aceitação é a enogastronomia, que en-
sina a arte de harmonizar cada tipo de bebida com o prato 
servido. Já para o futuro, muito breve, serão implantadas 
aulas de gastronomia molecular. Outro diferencial da ins-
tituição é ensinar os alunos a importância do trabalho em 
equipe, a noção de administração e gestão de negócios.

“Ensinamos que de 
nada adianta o aca-
dêmico saber teorias, 
dominar todas as téc-
nicas, usar os melhores 
ingredientes, se não 
aprender também a 
administrar o seu ne-
gócio, a trabalhar em 
equipe e atender bem 
seus clientes”, reforça 
Raquel.  A professora 
comenta orgulhosa, 
que muitos profissio-
nais que se formaram 
na instituição já estão 
bem colocados no mer-
cado. O ramo hoteleiro 
de Foz do Iguaçu é des-
taque no quesito con-
tratação de tecnólogos 
em gastronomia. 



cursos rÁPidos, alÉm de ProduTiVos,
sÃo de dar Água na Boca 
Cursos rápidos para dar um up no currículo dos acadêmicos, são 

constantemente  oferecidos na Univel. Pessoas de todos os lugares 
prestigiam os módulos. Além de colocar a mão na massa aprenden-
do a fazer os pratos, ao final os participantes fazem a degustação 
das delícias produzidas. Os cursos geralmente tem duração de um 
final de semana e todos foram muito bem aceitos, são eles: cupcake, 
risotos clássicos, risotos internacionais, hamburgueria, saladas e 
molhos, brigadeiro gourmet, comida trivial e comida de boteco. 

uniVel TerÁ mBa
em gasTronomia 
Além do curso de Tecnologia 

em Gastronomia ofertado pela 
Univel a instituição está implan-
tando o MBA em Gastronomia. O 
curso é destinado aos profissionais 
que desejam aprofundar seus co-
nhecimentos na área gastronômi-
ca e obter qualificação avançada, 
sintonizada às últimas tendências 
do mercado gastronômico.  Para 
o coordenador da pós-graduação, 
Lúcio Scheuer, é uma ótima opor-
tunidade de capacitação tanto 
para tecnólogos, quanto para áre-
as afins. 

“O projeto preenche 
uma lacuna do mercado 
oeste paranaense, os aca-
dêmicos terão uma espe-
cialização de qualidade, 
irão interagir com os me-
lhores chefes e professores 
do país. Estamos investin-
do alto para que esse MBA 
seja de excelência, a exem-
plo dos outros bons cursos 
de pós-graduação que a 
Univel tem a tradição de 
oferecer”,  ressalta profes-
sor Lucio. 

A gestora do curso de Gastronomia da Univel, Raquel Goreti Eckert Dreher, comenta que o MBA é um plus 
no currículo, um diferencial para quem atua na área  e enfrenta o competitivo mercado de trabalho. A princípio 
serão duas linhas específicas de trabalho: Panificação/Confeitaria e a Enogastronomia. 

“A Panificação e a Confeitaria sempre oferece vagas de trabalho, pois existe uma grande procura por 
profissionais capacitados nessa área. Outra área em expansão dentro dos restaurantes é a Enogastrono-
mia, que ensina o profissional a combinar corretamente cada tipo de vinho, champanhe e cerveja com o 
prato ideal, sendo ele com carne branca, vermelha, peixes, frutos do mar, massas e sobremesas”, conclui 
professora Raquel. 



Interpretar o cardápio de um restaurante nem sempre é uma ta-
refa fácil. Nesses momentos, a imaginação do consumidor vai longe. 
Quais ingredientes compõe o prato? Qual o seu sabor? Combina com 
que tipo de bebida? As respostas você encontra aqui, no Abc da Gas-
tronomia, que a cada edição trará informações sobre o mundo das pa-
nelas. Das palavras comuns como flambar e reduzir até as mais exóti-
cas: Rôti, por exemplo, sabe o que significa? É de origem francesa faz 
referência a um assado de carne, vermelha ou branca, acompanhado 
de molho à base de carne e ervas.

Receita de origem francesa e provençal, que tem em 
sua composição batatas, bacalhau, cebolas, alho e 
creme de leite fresco. 

É aquela comida feita para ser consumida sem o uso 
dos talheres. Geralmente é servida como entrada e 
sobremesa. Por exemplo: canapés frios e quentes, do-
ces, sanduíches e mini cups.

É um corte de carne bem fino, feito suavemente. Um 
prato conhecido com esse tipo de corte na carne, por 
exemplo no Filet Mignon é o Paillard Fetuccini.

Pequenas tigelas para servir o arroz e os caldos na 
culinária japonesa.

Os consommés são caldos feitos de carne ou galinha, 
que se tornam uma sopa límpida e dourada. A base 
do caldo é feita de verduras e legumes claros. 

É um cozido feito de carne bovina ou de porco, com 
farinha, cebola e especiarias. Sua origem é húngara. 

Mistura de legumes 
como, cenoura, cebo-
la, salsão, ligeiramen-
te assados, refogados 
ou crus. Pedaços de 
toucinho e presunto 
podem ser acrescen-
tados delicadamente. 

Mistura a base de vinagre, cebola, salsinha, tomate e 
pimentão. Usado para temperar carnes, aves, peixes e 
legumes e, também, como acompanhamento.  

Brandade

Finger Food

Paillard

Tchawan

Consommé

Goulash

Mirepoix

Vinagrete

Finger Food

Rôti

Fontes: Gastrolândia (Ailin-Aleixo) - Veja Rio (Dicionário da Gastronomia)



P
or volta de 1953, Doutora Hi Kyung Ann para fugir dos conflitos 
de seu país, veio para o Brasil. A Coreia estava em Guerra, fruto 
de uma disputa entre os Estados Unidos e a ex-URSS, antigos 
aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A jovem de apenas 
14 anos, não falava absolutamente nada da língua portuguesa, 
mas foi a primeira coreana a formar-se pela Universidade Esta-
dual de Londrina. Especialista em Clínica Médica e Nefrologia, 
também é uma referência em Transplantes Renais no Paraná. 
A equipe Viver Mais comunicação esteve na cozinha da Dra. Hi, 

que preparou saborosos pratos enquanto contava sua história à Revista Saúde News 
(edição 87, setembro/outubro - 2015). Além de ser um exemplo de vida, a médica de 
credibilidade revelou-se uma verdadeira “Chef ”. A comida coreana é farta e colorida. 
Os vegetais são predominantes no preparo dos alimentos. Na mesa, a nefrologista 
enfatiza que não  pode faltar o arroz.  Ao invés de palitos, garfos e facas, eles usam 
colheres para comer, e após as refeições, existe uma tradição: tomar chá de arroz. 
Alguns pratos típicos são: Kim-shi, bulgogi e kim-bab.

na Cozinha da Dra. Hi
Uma aventura com sabor coreano 

Dr
gourmet



Embora a pimenta seja mais 
famosa na cozinha mexica-
na, outros países e regiões a 
possuem como ingrediente 
essencial em vários pratos, 
como no caso da Índia, Co-
reia, Indonésia, Nepal e Tai-
lândia. Acredita-se que ela 
foi introduzida na Coreia há 
uns 500, 600 anos por influ-
ência dos chineses, comenta 
Dra. Hi. A pimenta corea-
na geralmente é encontrada 
em flocos, o gochugaru (고
춧가루), ou como pasta fer-
mentada, o gochujang (고추
장). A Médica ressalta ainda, 
que em seu país de origem 
pouquíssimas pessoas mor-
rem por infarto ou doenças 
cardiovasculares. Contudo, é 
altíssima a taxa de indivídu-
os que vão a óbito devido ao 
câncer de estômago.

OBS: o peixe pode ser substituído 
pelo ingrediente de sua preferência, 
como ovo cozido, ovo de codorna, 
frango, macarrão, entre outros. 

“É um prato tradicional, considerado e vendi-
do como comida de rua popularizou-se na Co-
reia por volta de 1953, depois da última guer-
ra. O topokki nada mais é do que um bolinho 
de arroz muito semelhante a um nhoque. O 
molho que o acompanha tem legumes (pode ser 
aqueles que a pessoa mais gosta). Ele é picante, 
pois seu ingrediente principal é a pimenta.”

PimenTa coreana 

TopokKi 

ingredienTes: 

Repolho picado 

Cebola 

Pimenta dedo de moça em pó

Pasta de pimenta

Arroz 

Pescado 

Hondashi 

Óleo de Gergelim 

Gergelim torrado 

Shoyo a gosto



Bibimbap
(pi-bim-pá)

ingredienTes: 

Arroz 

Óleo de gergelim 

Cenoura 

Nabo

Broto de soja 

Broto de samambaia 

Carne moída refogada 

Ovo 

Champignon

Espinafre

Cebola 

Abobrinha 

Pimenta (opcional) 

Gergelim 

Uma pitada de açúcar

O Bibimbap surgiu a mais de 200 anos, literalmente significa “ar-
roz misturado” ou “refeição mista”. É uma tigela de arroz com legumes, 
verduras, cogumelos e ovo.  Além do ovo, os coreanos também acres-
centam carne de porco, de cabra e os que moram numa região litorâ-
nea acrescentam peixe ou frutos do mar. É servido  numa cumbuca de 
pedra quente e, antes de comer, deve-se misturar tudo. O melhor é a 
raspa do tacho, pois o ovo cozinha com o arroz e fica crocante. Quanto 
a sua origem, tem uma história curiosa. É conhecido como o típico 
“prato de boia fria”. povo coreano ia trabalhar nas lavouras, necessita-
va de uma refeição rápida, saudável e nutritiva. Por isso, inventaram 
o Bibimpap para facilitar o almoço e ganhar tempo, afinal seria muito 
empenho levar ao campo tantas cumbucas, panelas, pratos, entre ou-
tros. Atualmente está bem modernizado. 

“Quanto às quantidades? Não tenho receitas,
não tenho regras, vou colocando o que gosto.
Eu cozinho com o paladar e o tato.”

dra. Hi escreveu o cardápio
da noite em coreano

ivo antonio Billi (esposo da dra. Hi) e Bolivar 
cacau negreiros saboreando Bibimbap



Conheça mais detalhes do preparo
assistindo ao vídeo no

Foi uma experiência muito
divertida e saborosa! 

“Eu conheci um pouco da culinária Coreana na Casa 
da Dra. Hi. Somos amigas há muito tempo, ela é um ser 
humano incrível, uma excelente médica. Também a ad-
miro pelo carinho e cuidados com seus pais, ambos com 
mais de 90 anos. O 
Bibimbap é um dos 
meus pratos favo-
ritos. É saboroso, 
saudável, digestivo 
e delicioso. A Dra. 
Hi também é uma 
ótima Chef ”, (risos). 

neuza cantarelli, elisete Beux, ivo e dra. Hi,
cacau e a esposa giza negreiros e sandra lopes

“O prato principal da fa-
mília coreana sem dúvi-
das é o arroz, em segun-
do a acelga curtida na 
pimenta. O povo corea-
no consome muito legu-
mes, verduras e frutos do 
mar. A população confia 
muito em seu governo. 
Por exemplo, se os gover-
nantes orientarem que o 
alho faz bem para saúde, 
rapidamente aumenta 
seu plantio e mais ain-
da seu cosumo. No Brasil 
mais de 50% da popula-
ção está acima do peso, 
enquanto na Coreia so-
mente 3,8%. Geralmente, 
os coreanos são magros, 
os obesos são as crian-
ças americanizadas, ou 
que sofreram influências 
culturais, tornando-se 
adultos obesos”, afirma a 
médica. 

eliseTe Beux 



O
vinho tem a fun-
ção de harmo-
nizar os pratos 
agregando aro-
mas e sabores aos 
molhos e carnes, 
essa combinação 
é conhecida como 
enogastronomia. 

Degustar uma garrafa de vinho é um convi-
te para apreciar novas experiências. A sen-
sação trará textura, sabor e cor. Os vinhos 
são assim, sedutores em suas diferenças, ri-
cos em variedades de texturas e seus sabores 
mudam, conforme o tipo da uva. Viver Mais 
Gourmet selecionou alguns vinhos propícios 
para serem servidos como entrada, antes do 
prato principal: Espumante Brut, Cham-
pagne, Sekt, Cava, Vin Mousseux, Prosec-
co, Blanquete de Limoux e Vermute Seco, 
Martini, Fortificado seco, Jerez (Espanha), 
Porto branco seco (Portugal), Chardonnay, 
Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.

Com bacalhau, o vinho ideal é o branco 
leve e refrescante que acaba dominando e 
harmonizando a intensidade do bacalhau. 
Para pratos com peixes magros e leves o 
vinho branco cai bem, leve e fresco. Com 
peixes gordos, como a sardinha e a truta, o 
correto é servir com branco encorpado.

Quando o prato principal for com car-

Vinhos: 
uma sensação de
textura, sabor e cor

ENOGASTRONOMIA



Fontes: Revista Adega (UOL), Clube da Enogastronomia e Guia de Vinhos para Iniciantes. 

Há séculos o vinho está presente na cultura familiar. Na Euro-
pa as famílias tradicionais cultivavam vinhedos e produziam seus 
próprios vinhos. Com a evolução da vinicultura a bebida cresceu em 
sua diversidade e consagrou o vinho como uma das bebidas mais 
populares do mercado. O tipo da uva e o modo como são conserva-
dos, são elementos fundamentais para a qualidade da bebida. Al-
guns fatores devem ser respeitados como: temperatura ambiente 
de 14°C a 16°C, que estabiliza o vinho, permitindo que a passagem 
do oxigênio pela rolha aconteça de maneira correta. Outro aspecto 
a ser levado em consideração é a umidade do interior da adega que 
deve ser mantida entre 70% e 80%, pois ajuda manter a rolha em 
boas condições. Abaixo dos 70%, a rolha resseca permitindo que 
o oxigênio passe com facilidade, oxidando o vinho. A luz também 
interfere, quanto mais escuro o local, melhor será a qualidade do vi-
nho. Por isso, a comercialização do liquido é feita em garrafas escu-
ras, para proteger parcialmente a bebida dos efeitos nocivos da luz. 

Conservando os vinhos
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Conservando os vinhos

ne branca grelhada ou acompanhada de um molho leve indica-se 
o Espumante Brut, branco seco de boa estrutura, ou tinto jovem. 
Quando a carne branca for grelhada acompanhada de molho for-
te, a sugestão é o vinho tinto maduro levemente encorpado. Para 
acompanhar Peru, o ideal é tinto leve ou branco seco. Com carnes 
vermelhas acompanhada de molho leve a dica seria o espumante 
Brut e vinho tinto maduro a robusto. Em massas de molho leve ou 
branco, o vinho apropriado é o Branco jovem ou maduro e o Tinto 
levemente encorpado. Para massas com molho vermelho, apimen-
tadas ou condimentadas harmonize com Espumante Brut ou Tinto 
encorpado. 

Quando o assunto é queijo as opções são ainda mais variadas. 
Com queijo fresco o ideal para acompanhá-lo é o vinho branco rose 
seco ou espumante velho e macio. Os queijos de sabor mais apu-
rado, mais forte, como os de cabra ou ovelha, vão bem com vinho 
tinto. 

Os queijos azuis, conhecidos como “mofados”, ou ainda como 
gorgonzola, Roquefort e Stilton combinam com vinho tinto à al-
tura, encorpado e adstringente, uma boa opção são os Cabernet 
Sauvignon. 

Com sobremesas os vinhos doces de qualidade se sobressaem, 
selecionamos alguns: Sauternes (França), Alsace (Vendange Tar-
dive e Séletion de Grains Nobles), Tokay (Hungria), vinho for-
tificado Demi-sec ou Doce, espumante Demi-sec ou doce, Asti 
(Italiano), Cava (Espanhol), Champagne Doux (francês), Sekt 
Sub (Alemão), Blanquete de Limoux (Francês) e outros tipos 
de espumante. 

Alguns vinhos são classificados como digestivos: Cognac 
e Armagnac, ambos franceses, Bagaceira de origem portu-
guesa, Grapa ou Graspa italianos.  



Dez pratos
típicos feitos
com carne

Culinária do Paraná:

Quem gosta de comer bem não tem do que reclamar 
no Paraná. De norte a sul, de leste a oeste, são muitas 
as receitas com sabor típico do estado. Podem ser de 
origem europeia, indígena ou asiática, mas o toque pa-
ranaense dá um diferencial a esses pratos saborosos. E 
há opções para todos os gostos. Uma pequena mostra 
do que a rica culinária paranaense tem a oferecer está 
na lista abaixo, com dez pratos a base de carne, retira-
dos do livro “Pratos Típicos Paranaenses”:



BARREADO KOZIÁ

CUPIM À MODA PATO BRAGADO SUKIYAKI

CHARQUE A VAPOR PORCO NO ROLETE

CARNEIRO NO BURACO EISBEIN

COSTELÃO AO FOGO DE CHÃO LEITOA NO TACHO

O prato mais famoso da culinária paranaense 
nasceu no litoral, onde é consumido há aproximada-
mente 200 anos. Acompanhada de diversos tempe-
ros, a carne é cozida durante 12 horas em uma pa-
nela “barreada”, ou seja, vedada com pirão de cinza 
e farinha de mandioca. É servido com farinha, arroz, 
banana e laranja.

Da culinária ucraniana veio o Koziá, carne de ca-
brito que se tornou o prato típico de Prudentópolis e 
região. A preparação começa já na criação dos ani-
mais, que exigem bastante cuidado no seu manejo. 
Além da carne temperada, pedaços inteiros como 
paleta, pernil e costela são preparados no forno ou 
como churrasco.

A festa do Cupim Assado surgiu com o intuito 
de relembrar as tradições gaúchas de Pato Bragado. 
Nascia assim o prato típico do município, preparado 
com diversos temperos e assado no espeto. Todos os 
anos, acontece na cidade o Concurso do Cupim As-
sado que escolhe a versão mais saborosa da iguaria.

Muito difundido em municípios que têm comu-
nidades japonesas, como Assaí, o Sukiyaki é mais 
consumido no inverno. Carne em fatias bem finas, 
preparada em panela de ferro com acelga, espinafre 
e cogumelos, entre outros complementos. Pode ser 
servido numa tigela individual com ovo cru.

Conhecido em São Mateus do Sul, o prato come-
çou sendo servido nos barcos a vapor que navegavam 
pelo Rio Iguaçu. A carne seca é desfiada, preparada 
com banha e cebola. Com ela são servidos outros ti-
pos de charque, como ao molho, com feijão, com ar-
roz, com batata e na forma de farofa.

Dizem que preparar o prato típico de Toledo é 
uma arte. Consiste em assar um suíno de aproxima-
damente seis meses, que quando limpo deve pesar em 
torno de 30 quilos. A carne é temperada previamente 
e o animal recheado com cerca de 30 condimentos, 
que vão de temperos a bacon e linguiça calabresa.

O prato típico de Campo Mourão foi inspirado em 
um filme exibido no início da década de 1960, em que 
vaqueiros preparavam carne dentro de buracos e em 
cima de brasas. A versão paranaense é preparada em 
buracos com 1,5 metro de profundidade, onde a carne 
é cozida por horas com vários legumes e condimentos.

De origem alemã, o Eisbein é um dos atrativos 
da tradicional Oktoberfest de Rolândia, município 
de colonização germânica. O joelho de porco pode 
ser cozido ou assado, mas sempre servido com seus 
complementos habituais: purê de batata, chucrute 
(repolho fermentado), salsichão e doce de maçã.

Criado no ano de 2001, o prato típico de Para-
navaí nasceu com o objetivo de resgatar a história 
da colonização do município. Com a forte tradição 
gauchesca da região, a costela bovina assada no fogo 
de chão serve como um elo entre os primeiros coloni-
zadores e as gerações atuais.

De Lobato vem a Leitoa no Tacho, que tem va-
riações em outros municípios na região norte, com 
o nome de Porco no Tacho. A carne é cozida e frita, 
utilizando um tacho e um fogareiro de alta pressão, 
daqueles usados para marcar gado. A mandioca, 
preparada nos mesmos moldes, é acompanhamento 
obrigatório.

Fonte: “Pratos Típicos Paranaenses”
Cadernos Paraná da Gente nº 1 - Governo do Paraná - Gazeta do Povo



J
á faz tempo que as bancadas da cozinha foram 
invadidas pelos homens, e muito bem invadidas, 
por sinal! Eles que já dividem com as mulheres o 
posto de ‘donos do lar’ há algum tempo também 
têm presença garantida em frente ao fogão. E mais 
do que o talento para cozinhar, eles também têm 
muita disposição para aprender. Prova disso foi o 
sucesso da ação “Pai Gourmet” realizada pelo Cas-
cavel JL Shopping em parceria com a Univel entre 

os dias 03 e 08 de agosto. Em todas as noites, pais e filhos puderam 
conhecer vários truques culinários relacionados a diferentes temas: 
lanches gourmet, comida japonesa, massas italianas, comida de bo-
teco, filé mignon e alimentação saudável para crianças e adolescentes.

Uma das noites mais disputadas foi a do workshop de “Comi-
da Japonesa”, ministrado pelo chef Diogo Schneider. “A comida ja-
ponesa é muito mistificada e as pessoas acham que é só peixe cru. 
Então, eu procurei mostrar as outras opções e ensinar como fazer 
um rolinho de sushi, como escolher um peixe levando em conta a 
qualidade, a coloração, o odor. Também dei uma explicação geral de 
como preparar o arroz, que é a alma do sushi”, conta o chef.

Já o workshop ministrado pelo chef Rodrigo Táboas trouxe in-
gredientes inusitados no preparo das “Comidas de Boteco”. “Com a 
ajuda dos acadêmicos de Gastronomia da Univel, nós ensinamos 
três receitas: tilápia empanada com molho de pitanga, gengibre e 
mel; iscas de picanha com vinagrete e feijão fradinho e minibata-
tas com ervas ao pesto e tomate seco”, conta Rodrigo. Para encerrar 
a programação, a nutricionista Gabriela Guedes ensinou receitas 
saudáveis para serem feitas pelas crianças com o auxílio dos pais. 
“A ideia principal foi ensinar receitas nutritivas, coloridas e com 
muitos nutrientes, mas acima de tudo saborosas para despertar 
nas crianças e adolescentes a vontade de comer. Privilegiamos in-
gredientes com pouco açúcar, mas que ao mesmo tempo são doces, 
porque a gente sabe que é o que eles adoram”, afirma Gabriela.

Em Cascavel, o que não 
faltam são “Pais Gourmets”
Na semana dedicada a eles, o Cascavel JLShopping 
preparou vários workshops gastronômicos gratuitos
e as turmas ficaram lotadas!

Chef Diogo Schneider

Chef Rodrigo Táboas

Nutricionista Gabriela 
Guedes



Fonte / Fotos: Contelle Assessoria de Comunicação e Mayara Kopceski Bianchin/Assessoria da Univel.



B
onito, prático, versátil, o aço inoxidável ofere-
ce um desempenho excepcional e, depois de 
imperar magnânimo nas cozinhas industriais 
conquista, a cada dia, mais e mais seu espaço 
nas cozinhas domésticas e gourmets.  O aço 
inoxidável, comercialmente conhecido como 
inox, é um material  nobre, de alta resistência 
à corrosão, que conserva as qualidades origi-
nais dos produtos por muito tempo com uma 

simples limpeza. Pode ser utilizado na fabricação de pias, talheres, 
panelas, utensílios dos mais variados, eletrodomésticos, equipa-
mentos,  mobiliários, paredes, entre outros.

o amigo da segurança alimenTar
O aço inoxidável é o material ideal para aplicações onde existe 

risco de contaminação, como nas cozinhas, contribuindo para a as-
sepsia e higiene necessária à saúde e ao trato com alimentos. A apli-
cação do inox em projetos de cozinhas, profissionais ou domésticas, 
é um instrumento de garantia para a qualidade na manipulação dos 
alimentos nelas produzidos por conferirem maior segurança quan-
do em contato com o alimento, não transmitindo substâncias tóxi-
cas, odores ou gosto, além de resistir à corrosão, limpeza frequente e 
desinfecção. A superfície lisa do aço inoxidável impede a penetração 
de sujidades e micro-organismos causadores de um grande núme-
ro de doenças adquiridas por ingestão de alimentos contaminados 
durante o processo de produção e distribuição. Além de permitir 
soluções inovadoras e criativas, o inox, no caso das cozinhas pro-
fissionais, atende às exigências das legislações atuais, nacionais e 
internacionais.

 

A Estrela
das Cozinhas

AÇO INOXIDÁVEL

Fontes: Correio Gourm@nd,  Coletânea de Informações Técnicas – Aço Inoxidável.

origem
Foi por acaso que, em 1912, 

o inglês Harry Brearley (1871-
1948), descobriu o aço inoxidável 
ao investigar, a pedido dos fabri-
cantes de armas, uma liga metáli-
ca que apresentasse uma resistên-
cia maior ao desgaste que ocorria 
no interior dos canos das armas 
de fogo como resultado do calor 
liberado pelos gases. Inicialmen-
te, sua pesquisa investigava uma 
liga que apresentasse uma maior 
resistência à erosão. Porém, ao re-
alizar o ataque químico para reve-
lar a microestrutura desses novos 
aços com altos teores de cromo 
que estava pesquisando, Brearley 
notou que o ácido nítrico - um 
reativo comum para os aços - não 
surtia efeito algum. Harry, que 
começou a trabalhar como ope-
rário numa produtora de aço de 
Sheffield, sua terra natal, aos 12 
anos, não obteve uma liga metáli-
ca que resistisse ao desgaste, mas 
obteve uma liga metálica resis-
tente à corrosão. A aplicação ime-
diata de sua descoberta foi para 
a fabricação de talheres, que, até 
então, eram feitos a partir de aço 
carbono e se corroíam com facili-
dade devido aos ácidos presentes 
nos alimentos.



Tem dias em que você chega exausto em casa e quando sen-
ta à mesa, muitas vezes, precisa enfrentar a birra da criançada. 
Que mãe ou pai nunca ficou nervoso por tentar fazer seu filho 
comer?

Tem crianças que não aceitam alguns tipos de comida, e 
acabam tornando aquele momento prazeroso da refeição em 
família em um momento de estresse. Pensando em facilitar a 
vida dos pais, avós, tios, e até mesmo, para as babás de plantão, 
selecionamos algumas dicas e sugestões de pratos simples, mas 
que vão encantar o apetite dos pequenos.

gourmet

ingredientes:
01 Banana cortada ao meio e em fatias
02 kiwis cortados em fatias
01 Mexerica posta em gomos inteiros

ingredientes:
01 colher de arroz branco
01 concha de feijão preto
Beterraba cozida em formato de estrela
06 pedaçinhos de brócolis
Lascas de alfaçe 
01 Filé de frango cortado em formato redondo
e um triângulo para ser a nadadeira do peixinho.
Pedaçinhos de cenoura cortados para fazer as
escamas e a boca do peixe.
Uma rodela de azeitona para o olho de peixe. 

ingredientes:
02 Fatias de pão cortados em formato de gatinho 
01 azeitona cortada ao meio para enfeitar os olhos
01 pedaçinho de cenoura em triângulo
01 fatia de peito de peru
01 fatia de queijo.

Comer frutinhas faz bem

Almoçinho e Jantinha

Hora do lanchinho

Fotos: Banco de imagem digital / Imagens meramente ilustrativas



E
m meio a tantas opções nas prateleiras dos 
supermercados, na hora de fazer as compras 
sempre aparece àquela dúvida: afinal, qual 
é o melhor óleo vegetal? São vários tipos e 
sabores, e alguns prometem uma série de be-
nefícios à saúde. Myrna Campagnoli, especia-
lista em Endocrinologia, traz algumas dicas 
para não errar nas compras. “É importante 
lembrar que os óleos vegetais são essenciais 

para a dieta e não devem ser eliminados da alimentação. Eles for-
necem ácidos graxos importantes e são imprescindíveis para a ab-
sorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K)”, afirma a médica. 
Entretanto, este nutriente é também o mais calórico da pirâmide 

propriedades
nutricionais

Conheça as
diferenças e suas

ÓLEOS VEGETAIS

Dra. Myrna
Campagnoli
CRM-PR 22616
Endocrinologista
RQE 14341

alimentar e, portanto, seu consumo 
deve ser moderado.

O que diferencia um óleo vegetal 
de outro é o tipo de cadeia de gordu-
ras, que pode ser insaturada (gordura 
benéfica ao organismo) ou saturada 
(deve ser consumida em menores 
quantidades). “Outro ponto que deve 
ser analisado é a sua termorresistên-
cia, ou seja, a temperatura máxima 
que o óleo pode alcançar sem alterar 
suas propriedades. Isto porque todos 
eles, quando aquecidos a altas tempe-
raturas, reduzem seus benefícios nu-
tricionais”, afirma a especialista.

Em uma alimentação balanceada, 
as gorduras devem representar 25% 
a 30% do consumo calórico diário. 
“Além de estar presente nos óleos, à 
gordura pode ser encontrada nos ali-
mentos de origem animal, fazer parte 
de quase todos os alimentos proces-
sados e industrializados e, inclusive, 
em algumas frutas, como o abacate. 
Os alimentos industrializados, espe-
cialmente,  devem ser consumidos em 
pequenas porções, afinal, podem con-
ter grandes quantidades de gorduras 
saturadas, sal e açúcar”, destaca a Dra. 
Myrna. Com relação aos óleos, a quan-
tidade diária recomendada é de, no 
máximo, duas colheres de sobremesa 
para temperar e cozinhar.



óleo de soja - É um dos mais 
consumidos devido ao seu sabor, que 
é mais suave quando comparado aos 
outros óleos. Seu percentual de gordu-
ra saturada é de 15%, ou seja, possui 
85% de gordura insaturada, que traz 
uma série de benefícios ao organismo. 
Muita gente tem deixado de comprá
-lo devido ao crescimento da produ-
ção de soja transgênica. Entretanto, 
segundo a Dra. Myrna, ainda não há 
nenhuma pesquisa que confirme que 
o consumo de transgênicos em longo 
prazo traga malefícios ao organismo e, 
até o momento, não há motivos para a 
restrição ao uso do óleo de soja. 

óleo de milho - Contém uma boa 
quantidade de ácido linoleico, conhe-
cido pelo seu potencial anti-inflama-
tório. Com um porcentual de gordura 
saturada de 13%, ele pode ser uma boa 
alternativa ao popular óleo de soja.

óleo de girassol - Embora seja 
um pouco mais caro, este óleo tem 
apenas 10% de gordura saturada e é 
muito termorresistente, podendo che-
gar a 200 °C sem alterar suas proprie-
dades nutricionais.

confira abaixo as propriedades
dos óleos vegetais mais populares:

óleo de canola - No quesito sabor, ele se parece muito com o 
óleo de soja. Nutricionalmente é o que tem menor teor de gordura 
saturada, em torno de 6%. Por isso, segundo a Dra. Myrna, quando 
consumido in natura, ou seja, sem aquecê-lo, é o mais saudável en-
tre os óleos populares. Sua termorresistência chega a 150 °C.

azeite de dendê - Com 50% de gordura saturada, é o que deve 
ser consumido com mais parcimônia devido à baixa propriedade nu-
tricional.

azeite - Sua composição é bem diferente dos outros óleos vege-
tais. Embora também tenha várias propriedades nutricionais, du-
rante o seu processo de produção ele passa por um aquecimento, 
reduzindo seus benefícios. Com 15% de gordura saturada, sua ter-
morresistência é de 180°C. “A acidez também é um fator a ser ob-
servado no azeite. Alguns especialistas dizem que o ideal é comprar 
aqueles com acidez de 0,5% ou menos”, salienta a Dra. Myrna.
















