


























R u a :  J o r g e  L a c e r d a ,  9 9 6
C a s c a v e l / P R
E n c o m e n d a s :  4 5  3 0 3 9 . 0 6 0 5

A melhor costela
da cidade, acompanhada

com um saboroso
rodízio

• De terça a domingo, das 11h às 14h30
• Rodízio e encomenda de carnes assadas
• lINGUIÇA SUÍNA, CORAÇÃO DE FRANGO, COXINHA DE FRANGO, COSTELA SUÍNA 
   PURURUCA, PERNIL DE CARNEIRO DESOSSADO, CARRÉ DE CARNEIRO, ALCATRA,
   MAMINHA DA ALCATRA, PICANHA, ABACAXI ASSADO, BUFFET DE MASSAS E SOBREMESAS.
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Sweet Angus Old Burger Seu Zé (Burger de Feijão)

Costela Burger Old West Old Chicken

Angus Bacon Chilli Burger Mr. Cordeiro

Tião (Burger de Grão de bico) Mush Burger (Vegan)

G R A N D E S  E S F O R Ç O S  

M E R E C E M  G R A A A N D E S  

R E C O M P E N S A S .

( 4 5 )  3 2 2 3 - 0 3 2 3  
R U A  V .  D E  G U A R A P U A V A ,  1 9 9 2

O L D W E S T P U B . C O M . B R

  F B . C O M / O L D W E S T C A S C A V E L

BURGUERS ROCK'N'ROLL
DEPOIS DE UM DIA PUNK

E
K

A
M

B
A



Sweet Angus Old Burger Seu Zé (Burger de Feijão)

Costela Burger Old West Old Chicken

Angus Bacon Chilli Burger Mr. Cordeiro

Tião (Burger de Grão de bico) Mush Burger (Vegan)

G R A N D E S  E S F O R Ç O S  

M E R E C E M  G R A A A N D E S  

R E C O M P E N S A S .

( 4 5 )  3 2 2 3 - 0 3 2 3  
R U A  V .  D E  G U A R A P U A V A ,  1 9 9 2

O L D W E S T P U B . C O M . B R

  F B . C O M / O L D W E S T C A S C A V E L

BURGUERS ROCK'N'ROLL
DEPOIS DE UM DIA PUNK

E
K

A
M

B
A























Maquina BIANCHI LARA - Self Service compacta de 
alta qualidade, de design e fabricação italiana. Café 
espresso cremoso - Café com leite - Cappuccino - 
Chocolate Quente - Leite - Chá.

Trabalhamos com os 
melhores 
equipamentos e 
com produtos de 
alta qualidade.

Somos a melhor opção para
eventos corporativos.

Qualidade, pontualidade, 
sabor e compromisso
com o seu evento.

Emporio Dall’astra 
Rua Fortaleza, 2956, Recanto Tropical - Cascavel - PR 
e-mail: dallastracoffebreak@gmail.com

Parceiros:

Entre em contato conosco e 
agende já o seu evento.
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Ocenário gastronômico de Cascavel pode ser apre-
ciado pela sua versatilidade de sabores. Aqui no 
interior do Paraná tem um pouco de tudo: comida 

tipicamente brasileira, culinária oriental, italiana, asiática, 
árabe, dentre outras. Sim, é ampla a variedade de restauran-
tes, fast foods, hamburguerias, panificadoras, food trucks, 
cafés, pizzarias, bares, entre outros. Esse panorama revela 
não só a importância da gastronomia local, como também 
seus papéis significativos nas esferas do entretenimento, 
lazer, cultura e crescimento econômico da região. Porém, 
estamos no meio de uma recessão e, nem precisamos nos 
estender escrevendo sobre os seus efeitos – todo mundo está 
sentindo a crise! Se de um lado inauguram novos estabele-
cimentos, por outro, não há como evitar os fechamentos e 
cortes.

Entre sabores e dessabores, o Viver Mais Gourmet chegou 
a uma reflexão: “o planeta está em constantes mudanças; o 
meio ambiente é modificado a cada minuto; a política, a eco-
nomia e a sociedade mudam seus hábitos rotineiramente e 
tudo isso influencia no consumo. Mas o que não muda é o 
nosso paladar! Em algum momento do dia vai sentir vontade 
de comer. Já ao longo da semana surgirá o desejo de fugir do 
trivial feijão com arroz, ou pelo menos uma vez por mês, al-
guém cobiçará provar uma comida  diferente. É exatamente 
por isso que nossa equipe se empenhou na produção de mais 
uma edição do Viver Mais Gourmet.

Conheça os projetos solidários que tem o sabor da filan-
tropia; organize sua agenda para participar das festas típi-
cas da culinária oeste paranaense; aprenda a harmonizar 
vinhos e sopas para aquecer seu inverno; o maior churrasco 
do Brasil é cascavelense; descubra o que faz um garde man-
ger; o  Dr. Gourmet tem o gosto do sucesso com a trajetória 
do Restaurante Armazém. Os anunciantes 
também deixam recados bem saborosos, 
por meio de seus  cardápios, produtos e di-
ferenciais. Boa leitura “gastronauta”! Você 
é nosso convidado para ser membro tripu-
lação: “amantes da gastronomia”. 
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Prática, rápida e deliciosa: a refeição 
ideal está no Cascavel JL Shopping

No meio da semana um amigo 
de fora avisa que vai passar 
pela cidade e gostaria de te 

ver, mas você não tem o menor tempo 
de preparar um almoço para ele. Na 
sua família, cada um dos componentes 
gosta de um tipo de comida e para aju-
dar, você ainda segue uma dieta balan-
ceada. Além de comer, você também 
precisa usar aquela horinha sagrada 
do almoço para comprar uma coisinha 
aqui, outra ali... Como conciliar tudo 
isso? Calma! Combine com todo mun-
do no Cascavel JL Shopping e atenda o 
gosto de todos num único lugar.

Essa é a opção gastronômica mais 
completa da cidade que contempla 
desde o café da manhã até o jantar. Da 
comidinha caseira ao sushi, dos ham-
búrgueres à saladinha fitness, das cer-
vejas artesanais aos sucos naturais, dos 
cafés especiais às sobremesas gourmet. 
Não faltam possibilidades: são mais de 
15 estabelecimentos de alimentação 
disponíveis num mesmo espaço.

É o local ideal para quem precisa 
de praticidade e variedade. E também 
é uma forma de deixar a rotina mais 
saborosa e divertida. Que tal sair do 
trabalho e curtir um happy hour com 
os amigos com chopp e porções? Ou 
então um sorvetinho depois da sessão 
de cinema em casal? E levar as crian-
ças para se lambuzarem com algumas 
guloseimas?

Ah, e ainda dá para economizar uns 
troquinhos para levar um chocolate de 
presente para alguém. É que o esta-
cionamento do Cascavel JL Shopping 
é gratuito das 12h às 14h de segunda a 
sexta-feira! E aí, qual restaurante você 
vai escolher hoje?

A Praça de Alimentação do
Cascavel JL Shopping

• BONSAI SUSHI - comida japonesa
• DINATHURA - sucos, lanches naturais, 
pratos leves e saladas
• GIRAFFAS - lanches, prato feito e porções
• MARTIGNONI - cervejaria, restaurante e 
porções
• PALADARE - pizzas e porções
• PORTATO - comida italiana (fast food de 
massas)
• ESFIHA GOURMET - fast food de comida 
árabe
• SPOLETO - fast food com ênfase em mas-
sas italianas
• SUBWAY - fast food com lanches naturais
• VIDATIVA - comidas caseiras
• MADE IN GRILL - pratos feitos, fast food 
e restaurante
• BOB’S - fast food de lanches
• THE WALKIES - lanches e gastropub
• BLEND CAFÉ / SUCO BAGAÇO - café, 
salgados e sucos naturais
• PIZZA HUT - pizzaria
• MADERO - hamburgueria, refeições, sala-
das e bebidas
• DR. HOO - cervejaria

São mais de 15 opções gastronômicas para agradar aos diferentes paladares
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Aconchegante e delicioso:
conheça o Armazém

Ahistória de um dos melhores restaurantes do Paraná come-
çou a ser contada há nove anos, quando Leonaldo Paranhos 
(atual prefeito de Cascavel) montou um local para servir 

um buffet na hora do almoço. Logo em seguida, o advogado Ivanir 
Afonso Berté e sua esposa, Angela Cristina Stratmann Berté, foram 
chamados para serem sócios. Dedicada e estudiosa, Angela traba-
lhou e investiu nos detalhes das refeições, em produtos que fazem 
bem à saúde e em novidades gastronômicas. Sua paixão pela cozi-
nha começou a fluir. Foram quase três anos de uma boa parceria.

“Depois disso, a sociedade com Paranhos foi desfeita. Continu-
amos sendo amigos, mas resolvemos que cada um deveria tocar o 
seu negócio. Enquanto a equipe dele atendia no local na hora do al-
moço, nós ficamos com uma parte do espaço, mas prestando nossos 
serviços durante o período noturno. Preservamos o nome Armazém 
e apostamos na modalidade à la carte”, detalha Berté, que foi advo-
gado por 27 anos.  

No começo, o casal não sabia o que servir. Assim, começaram a 
busca por pratos e ideias. As primeiras tentativas foram os espeti-
nhos e depois vieram os galetos. “Iniciamos com espetinhos. Fomos 
até Maringá e contratamos um profissional da área, mas não deu 
certo. Mudamos para servir galetos no estilo Al Primo Canto, que 
é o prato mais popular do Rio Grande do Sul depois do churrasco. 
Mas, infelizmente, também não teve sucesso. Poderíamos ter inves-
tido e insistido mais nesse prato, no entanto, escolhemos outras al-

ternativas”, relata Berté.
Entre idas e vindas, pesquisas e 

descobertas, eis que surge a traíra, 
o carro-chefe do Armazém. “Estive-
mos em todos os lugares do Brasil 
que serviam traíras. Porém, nin-
guém ensinava como tirar o espi-
nho, preparar o peixe, muito menos 
como temperar. Chegaram a pedir 
R$ 300 mil para repassar esse co-
nhecimento. Acabamos desistindo 
por um tempo. Porém, quando me-
nos esperávamos um amigo ilumi-
nado nos procurou e compartilhou 
todos os segredos. Com muito esfor-
ço aprendemos e hoje a traíra é um 
sucesso; Foi um presente de Deus”, 
enfatiza Angela.

Assim, outras “obras de arte” 
servidas no Armazém foram sendo 
descobertas pelos empresários, sem-
pre empenhados para trazer os mais 
deliciosos sabores aos consumidores 
de Cascavel e região. 



Atendimento e qualifi cação
A empresária Angela, responsável pelas compras do restaurante, fez cursos focados em gastronomia, chefe de 

cozinha, corte de carnes e diversas especializações em outras regiões, inclusive fora do Brasil. “Na Itália eu estudei 
a fundo as massas e molhos. Inclusive compramos uma máquina para produzir nossas massas artesanais. Foi uma 
grande experiência, agreguei conhecimento de como elaborar os legítimos molhos e de como produzir a verdadei-
ra massa, deliciosa e saudável, à base de farinha de grano duro. Junto com minha equipe também me capacitei 
em sobremesas, sendo nosso mentor o renomado Chef Abner Ivan. Tudo isso para poder oferecer alta qualidade 
gastronômica. Hoje não fico mais na cozinha, mas acompanho todos os processos”. 

Berté também se capacitou. Uma das maneiras mais produtivas, segundo ele, foi trocando experiências com 
outros restaurantes. Ele já perdeu as contas de quantos estabelecimentos visitaram com os objetivos de melhorar 
na gestão administrativa e, principalmente, aperfeiçoar e conhecer novas receitas. “Temos viajado para vários 
locais do mundo à procura de novidades. Em maio vou para o Chile estudar. Estou fazendo um curso lá. Depois 
vou para Colômbia”, conta animado.

De acordo com Berté, o Armazém está sempre se renovando, buscando qualificação e profissionais do mais 
alto nível. Tudo isso por um só motivo: atender cada vez melhor os clientes: “Tão importante quanto a qualidade 
do que preparamos e servimos, é o atendimento. Quando não somos bem atendidos, dificilmente voltamos a 
algum lugar. Estamos procurando evoluir, por isso, contratamos uma empresa para assessorar os nossos colabo-
radores que atuam na recepção e atendimento. Almejamos capacitação constante”. 

Decoração remete aos antigos armazéns
A decoração do Armazém não poderia ser diferente, o ambien-

te é além de aconchegante, muito bonito. “Já tínhamos em mente 
o que queríamos, com influência de viagens e de diversos locais 
que conhecemos. Com ajuda de arquitetas, fomos adequando para 
o que temos hoje”, conta Berté. Rádios antigos, lambretas, móveis 
e outros artefatos enriquecem e valorizam o local.  Ele conta curio-
sidades sobre a decoração, inclusive ofertas por algumas peças. 
“Ofereceram uma boa quantidade de dinheiro por alguns rádios 
que temos. Em uma dessas vezes, perguntei ao cliente o porquê. 
Ele me contou que quando era pequeno, sentava com o pai, que 
sintonizava o aparelho na rádio Guaíba, Gaúcha ou Globo para ouvirem juntos o noticiário ou jogos de 
futebol. É isso que queremos. Quem além de confortável o Armazém proporcione boas lembranças”. 
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Chef Carlos da Costa preparou especialmente 
para nossa equipe um filé com redução de vinho, feito 
com especiarias como a canela, cravo-da-índia e ervas 
(tomilho e alecrim fresco). O figo também se destaca 
nessa receita.  

O armazém conta com uma estrutura moderna e 
sustentável para preparação dos deliciosos alimentos.

Organização, limpeza, tecnologia e produtos fres-
cos são alguns dos pilares do restaurante. “Trabalha-
mos com bastante eficiência e por setorizações: chefia 
cozinheiro, saladeira, montagem, frituras e guarnições. 
São sete pessoas dentro da cozinha. Também temos o 
setor de limpeza, louça, atendimento, caixa, enfim, ao 
todo, 22 colaboradores”, explica Angela.  Para que tudo 
esteja pronto para ser cozido à noite, o restaurante já 
funciona desde manhã cedo. “Além da equipe da noite, 
durante o dia começa toda a preparação. Molhos, cal-
dos, temperos. Tudo é fresco e feito diariamente. Não 
usamos nada industrializado. Temos o açougueiro, que 
faz todos os cortes das carnes, num ambiente climati-
zado a 17º, ideal para manipulação das carnes. Existem 
facas e tábuas específicas para cada tipo de carne. Tudo 
é muito bem controlado para manter a higiene e evitar 
a proliferação de bactérias”, detalha. A estrutura tam-
bém conta com câmara de congelamento, câmara de 
resfriamento, depósito de lixo e aparelhos sustentáveis 
na cozinha, já que os empresários preocupam-se com o 
meio ambiente. 

Chef  Carlos da Costa e a empresária Angela Berté

Estrutura e preparos



Os mais pedidos

Sala de encontros
empresariais 

A traíra é considerada o melhor 
peixe de água doce por especialistas 
do ramo. “Sua carne saborosa é con-
siderada mais pura e firme, não tem 
aquele gosto de barro, nem cheiro 
forte. Isso acontece por ser um pei-
xe carnívoro, que se alimenta de pe-
quenos peixes, rãs e insetos”, declara 
Angela.

Traíra sem espinhos é o prato 
mais famoso da casa. Acompanhada 
de purê de batatas, arroz, pirão e sa-
lada mista, o peixe é delicioso. “Do 
jeito que fazemos, cortamos e tem-
peramos, não há em lugar algum no 
Brasil. Você só encontra aqui no Ar-
mazém. Desenvolvemos nosso pró-
prio método”, garante Berté. 

Além do amplo restaurante, quem quiser pro-
mover uma reunião, encontro ou palestra privada, 
o Armazém também oferece uma excelente so-
lução. Com um espaço para 40 pessoas, o local é 
bastante utilizado por empresas, entidades entre 
outras. 

O Parmeggiana do Armazém 
é para lá de especial. Para fazê-
-lo, é seguida uma receita secreta, 
obtida fruto de uma parceria com 
outro restaurante, que há mais de 
100 anos serve o prato. “A receita 
desse molho, que não fica ácido e 
é tão delicioso, tem vários segredi-
nhos. Nós continuamos mantendo 
essa tradição”, disse Angela. 

A paleta de cordeiro também 
está no pódio dos mais pedidos do 
Armazém. Marinada com especia-
rias, ela vem acompanhada de ta-
lharim na manteiga de ervas, bata-
tas recheadas e brócolis ao alho e 
óleo. “Ela é destinada para palada-
res bem exigentes e que gostam de 
comer acompanhados de um bom 
vinho”, sugere Angela.

Fotos: Eron Zeni / Viver Mais Comunicação



Uma carta com 140 tipos de vinhos
Uma carta de vinhos com valores e benefícios que todos possam adquirir. Essa é a filosofia adotada na adega 

do Armazém: “temos vinhos de preços acessíveis, mas de boa qualidade, como também temos os vinhos  de uvas 
e safras mais especiais de valor mais agregado. São 140 variedades de vinhos de todos os tipos e nacionalidades à 
disposição dos clientes”. 
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Diversão Garantida 

Agradecimento 

A brinquedoteca é uma das últimas novidades do Armazém. 
Construída dentro de um ônibus escolar antigo, o ambiente tem 
como objetivo entreter a criançada e dar tranquilidade aos pais 
durante o jantar. Além de brinquedos em geral, o local tem um 
fliperama com 9,5 mil jogos. A diversão é garantida!

“De todo coração agradeço a Deus por ter me dado sabedoria, pela 
família maravilhosa, minha esposa Angela e meu filho Enzo. Também 
agradeço aos funcionários que passaram por aqui e, principalmente, 
aos que estão ao nosso lado diariamente. Mas o nosso muito obrigado 
é dedicado a cada cliente. São eles que nos dão força, sustentação e nos 
motivam a fazer o melhor todos os dias. O Armazém precisa de clientes, 
porque sem eles nada funciona. Estamos aqui todos os dias pensando em 
como podemos deixá-los satisfeitos e mais felizes”, finaliza Berté. 

Angela e Berté



NOVIDADES NA COZINHA
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Thermomix
A Thermomix é um liquidificador que tem con-

quistado os restaurantes e os amantes da culinária 
de todo o Brasil. O aparelho combina 12 funções: 
pesar, mexer, picar, emulsionar, misturar, bater, 
cozinhar, ralar e aquecer precisamente. Além de 
tudo isso, ele ainda possui um display touchscreen. 
A ideia é acompanhar na tela as instruções das re-
ceitas. Uma grande novidade para despertar o po-
tencial culinário, economizar tempo e dinheiro dos 
apaixonados pelas panelas.

Suco sustentável
A sustentabilidade é um dos principais fundamentos utiliza-

dos na criação de novos produtos no mundo moderno, inclusive 
eletrodomésticos. Em uma ideia genial, a designer da República 
Tcheca Kristina Liaskovskaia criou o PriO Susteinable Juicer, 
uma máquina de suco ecologicamente correta.  Basicamente, 
ele é um espremedor que processa o um suco de frutas normal-
mente e, com os resíduos e um pouco de resina, um copo 100% 
biodegradável é feito. Isso é possível graças à impressora 3D 
acoplada ao aparelho.  Ainda novidade, o PriO  não é comercia-
lizado. Mas, em breve, você poderá ter um desses em casa.

Que tal medir o peso dos ingredientes com a própria co-
lher? Já estão disponíveis no mercado as práticas colheres-ba-
lança, que são instrumentos bem interessantes para facilitar o 
trabalho do cozinheiro, amador ou profissional. Além de evitar 
erros. A balança de precisão inserida no utensílio doméstico é 
um bom investimento.

Colher balança



O SABOR DA FILANTROPIA

Gastronomia solidária

Alimentação mais saudável

Oramo da gastronomia está acompanhando as mudanças econômicas do país nas últi-
mas décadas e ocupa lugar de destaque como fonte de renda. Nos últimos 20 anos, 
de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor 

têm crescido 7% ao ano. Mas a alimentação constitui-se como uma das atividades humanas 
mais importantes, não só por razões biológicas evidentes e por envolver aspectos econômicos, 
mas, sobretudo, pela sua significativa contribuição nas esferas sociais, científicas, políticas, psi-
cológicas e culturais de uma nação. Por isso, o Viver Mais Gourmet dessa edição pesquisou quais são 
os projetos sociais em evidência, que se utilizam da gastronomia para ajudar pessoas, movimentos, entidades 
filantrópicas, ONGs, hospitais, dentre outros. Você também pode participar ajudando como voluntário, por meio 
de doações, patrocínios, ou simplesmente, comprando as saborosas refeições de cunho solidário. 

Organização: Pastoral da Saúde de Cascavel
Objetivo: melhorar a saúde da população

Com objetivo de combater a desnutrição e promover uma ali-
mentação mais saudável, a Pastoral da Saúde de Cascavel atende 
todas as quintas, das 13h às 16h30 no Centro Catequético da Cate-
dral, pessoas que desejam uma orientação sobre o tema. 

No local são vendidos óleos, ervas medicinais e multimisturas 
(para desnutridos). O tratamento Biosaúde, como é conhecido, visa 
elevar a imunidade da população e deixá-la mais saudável. “Para quem não tem condições financeiras de arcar 
com o nosso método, nós realizamos doações. No entanto, também vendemos para manter o nosso trabalho”, 
explicou a voluntária da Pastoral, Maria de Lourdes Barros. 

Ela relata também que nesses atendimentos são incentivadas outras atitudes, como a criação de hortas e 
pomares em casa, prática que se perdeu há alguns anos. “É um hábito extremamente sadio, além de ser uma 
economia”. 

Risoto do Bem 
Organização: Seac
Objetivo: captação de recursos para o IEM
(Instituto Educacional do Morumbi)

A Sociedade Espírita Amor e Caridade (Seac) promove todos os 
anos o famoso Risoto do Bem. Marcado neste ano para o dia 27 de 
maio, o evento tem como objetivo angariar fundos para manuten-
ção do Instituto Educacional do Morumbi. No local, diversas famí-
lias e crianças são atendidas com o objetivo de criar cidadãos mais 
conscientes e felizes, “à luz da doutrina espírita”, explica a coordenadora do IEM, Rosangela Castro. Os assistidos 
também recebem refeições, café e almoço, todos os sábados.  Além do risoto, são promovidos outros três eventos 
para arrecadar recursos para o Instituto: macarronada, lasanha e estrogonofe. Informações: 99135-0308.



Jantar Queijos e Vinhos
Organização: Uopeccan e Rotary
Club de Cascavel Harmonia
Objetivo: arrecadação financeira

O Rotary Club de Cascavel Harmonia, em parceria com o Hos-
pital Uopeccan, promovem todos os anos o Jantar Italiano Queijos e 
Vinhos. O objetivo da inciativa é arrecadar fundos para a campanha 
McDia Feliz, sendo todo o lucro revertido para o tratamento do cân-
cer infantil.  Contato: 2101-7000.

Festival do Carneiro
Organização: Uopeccan e Rotary Club de Cascavel Harmonia
Objetivo: arrecadar fundos para o hospital e Casa do Apoio 

O Festival do Carneiro já é um evento bem tradicional na cidade. 
Na última edição, em 2016, foram mais de 1,3 mil quilos de carne de 
carneiro assadas no Parque de Exposições Celso Garcia Cid (Expo-
vel). Parte do dinheiro adquirido é repassado para o hospital e a ou-
tra parte para a fundação rotariana. Mais informações: 2101-7000.

Doces e brinquedos da Ação Solidária
Organização: Ação Solidária
Objetivo: distribuição de doces e brinquedos

Um dos novos movimentos filantrópicos que surgiu em Casca-
vel é a Ação Solidária. A iniciativa partiu de três amigas que acredi-
tam que pequenas ações podem mudar a vida de muitas pessoas. O 
objetivo da campanha é levar amor e esperança em forma de doces 
para as crianças carentes de Cascavel. Na Páscoa de 2016 a ação foi 
realizada para mais de 100 crianças do bairro 14 de Novembro e no 
Natal também foram beneficiadas mais de 50 famílias com doces e brinquedos nos bairros Melissa, Interlagos, 14 
de Novembro e Guarujá. Quem quiser colaborar, entre em contato pelo telefone: 99992-9192.

Pizza da Apofilab
Organização: Apofilab
Objetivo: manutenção da entidade

A Apofilab (Associação dos Portadores de Fissura Labiopalatal 
de Cascavel) realiza, duas vezes ao ano, a revenda de pizzas pré-
-prontas nos sabores de frango com catupiry e calabresa. Em mé-
dia, são comercializadas de 800 a 1.000 unidades - fundamentais 
para a manutenção dos atendimentos às pessoas com má formação 
craniofacial. A associação promove: reabilitação, contraturno esco-
lar e assistência social às famílias. A primeira edição de 2017 será na segunda quinzena de maio e o telefone da 
entidade para quem puder contribuir com esse importante projeto é: 3326-7746. 



O SABOR DA FILANTROPIA

Biscoito da Autoestima
Organização: Projeto Fênix
Objetivo: custear o Projeto Fênix 

Foi em Cascavel que nasceu um projeto cativante responsável 
por ajudar na recuperação da autoestima e do bem-estar de pes-
soas que estão em tratamento oncológico. Totalmente beneficen-
te e sem fins lucrativos, o Projeto Fênix, com título de utilidade 
pública (lei n. 6636), proporciona momentos de cultura e lazer, 
fornecendo espaço para que pessoas que estão passando pela 
mesma situação possam compartilhar ideias e experiências, com 
o intuito de unir forças para restabelecer a qualidade de vida. 

Farinha de trigo, margarina, açúcar mascavo, melado, ovo, 
água, e um toque especial: condimentos trazidos diretamente da 
Holanda. O biscoito da autoestima é aquecido de 15 a 20 minu-
tos em um forno de 180ºC resultando na fórmula que arrecada a 
maior parte do dinheiro destinado ao Projeto Fênix. 

Não é possível encontrar esse biscoito ao longo do ano na Ho-
landa, pois por ser um símbolo natalino, apenas próximo da data 
de 25 de dezembro é que é visto nos mercados e feiras para venda. 
Até os condimentos especiais para sua fabricação são vendidos 
apenas nesta época.

 Muitas pessoas se sensibilizam com a força dos volun-
tários do projeto, e quando compreendem e vivenciam os valores 
transmitidos, é despertado o desejo de contribuir com a causa. 
Por isso, são vendidos potes com 230 unidades de biscoitos no 
valor de R$70,00 e pacotinhos com 10 biscoitos no valor de 
R$10,00.

Para adquirir os biscoitos do projeto Fênix, basta enviar um 
e-mail para assessoriaprojfenix@gmail.com ou pelo telefone 
(45)9107-1127.

Lambarizada Solidária
Organização: Uopeccan e Rotary
Club de Cascavel Harmonia 
Objetivo: recursos para a Uopeccan

A Lambarizada Solidária, promovida no Restaurante Galetto’s, é 
um sucesso todos os anos. Os apoiadores, colaboradores, familiares 
e amigos participam sempre em busca de uma causa: ajudar a Uo-
peccan.

Toda a renda adquirida no jantar foi destinada ao hospital e apli-
cada nas despesas da instituição. Como manda a tradição, é servido lambari frito acompanhado de buffet livre 
com saladas e massas variadas. Mais informações, ligue: 2101-7000.

Sua entidade também desenvolve projetos como esses? Gostaria de divulgar em nossas revistas: 
Viver Cascavel, Revista Saúde News ou Viver Mais Gourmet? A Editora Viver Mais Comunicação 
apoia ações filantrópicas, escreva para jornalismo@vivercascavel.com.br ou ligue para nossa reda-
ção: 3035-7912 /3224-7212. 



Fotos: Lorena Manarin / Divulgação

DIA DO TRABALHADOR

O maior churrasco do Brasil

Odia 1º de Maio em Cascavel é mais que especial. 
Além do merecido descanso aos trabalhadores, 
acontece a tradicional Festa do Trabalhador 

promovida pelo Seminário Diocesano São José e par-
ceiros.  Em sua 51ª edição, o evento poderá entrar no 
Guiness Book, o famoso livro dos recordes, como um 
dos maiores churrascos do mundo. 

O encontro também é conhecido por  Festa do 
Costelão. Para 2017 foi preparado uma média de 500 
costelões, sem contar os outros tipos de carne. “Foram 
assadas 16 toneladas de costela e mais duas toneladas 
de outros tipos de carne”, explica o padre Jorge Ricardo 
Lindner, coordenador geral da iniciativa e reitor do se-
minário São José. 

Os preços continuaram iguais aos do ano passado: 
R$ 70 o churrasco completo, que serve de seis a oito 
pessoas e o costelão inteiro por R$ 400. A festiva trouxe uma novi-
dade: almoços individuais por R$ 35. “Algumas pessoas sugeriram 
essa modalidade, pois achavam que havia muita comida nas demais 
opções. Então, criamos um restaurante do costelão, que serve as 
carnes e demais guarnições”, declara o religioso. 

A possibilidade de inserção da festa no Guiness Book encheu os 
cascavelenses de esperança. Distribuído ao redor do mundo em 20 
idiomas, o Guinness representa para muitos o sonho de notoriedade 
internacional. De acordo com o padre, a Associação Brasileira dos 
Assadores de Churrasco marcou presença na festiva e desempenha 
um papel fundamental na busca pelo reconhecimento da ação. 

Para a Associação, o evento já é o maior churrasco feito no Bra-
sil. Apesar das expectativas e da importância de se bater um recorde, 
padre Jorge afirma que os objetivos do encontro são: homenagear 
os trabalhadores, agradar e atender bem a comunidade, contribuir 
para a manutenção do seminário, formação dos seminaristas e ain-
da, ajudar obras de caridade. 

De 20 mil a 30 mil pessoas presti-
giaram a Festa do Costelão. O seminá-
rio tem outra atividade gastronômica. 
No dia 31 de abril, prepararam uma 
saborosa buchada. “Sempre, no dia 
anterior à Festa do Trabalhador, pre-
paramos esse prato. Em 2016 foram 
2,5 mil quilos de bucho. O pessoal 
tem elogiado bastante! Fica aqui um 
convite: quem não conhece venha ex-
perimentar nos próximos anos”. 

Além disso, o padre encerrou en-
fatizando que, mesmo com as respon-
sabilidades e correrias do cotidiano, 
não se pode esquecer de reservar um 
tempo para Deus, e participar da mis-
sa pelo menos uma vez por semana.



Colheres, tábuas, recipientes a postos. É hora de des-
vendar alguns segredos da Gastronomia. 

É um queijo de leite de vaca pasteu-
rizado ou não pasteurizado, originá-
rio da vila de Cheddar, na Inglaterra, 
um dos mais famosos do mundo. De 
consistência firme, seu sabor varia de 
suave a ácido. Já a cor, do branco ao 
laranja (nesse caso, leva urucum). Em 
nada lembra o cheddar processado. 

O leite de amêndoas está cada vez mais popular. Ele ajuda a ema-
grecer, controla o diabetes e ajuda a prevenir outras doenças. No 
entanto, a principal vantagem dele é não ter lactose e também não 
conter soja, já que muita gente também é alérgica a oleaginosa. 
Quem quiser tentar fazer em casa, é bem fácil: deixe as amêndoas 
por quatro horas de molho na água. Jogue a água fora e bata no 
liquidificador. Coe com um pano e pronto. 

No topo da lista dos ingredientes mais 
caros e fantásticos do mundo, a tru-
fa branca é um prazer para poucos, 
pois seu quilo passa de 3 mil euros. A 
trufa é um fungo subterrâneo e não é 
possível produzi-lo ou plantá-lo. Só 
bons cães farejadores, treinados desde 
pequenos, conseguem localizar essa 
iguaria gastronômica, utilizada geral-
mente para finalizar pratos. 

Guacamole é uma das princi-
pais iguarias da cozinha me-
xicana, conhecida por propor-
cionar “explosões” de sabor. 
Inventada por astecas, a receita 
tem como principal ingrediente 
o abacate, fruta consistente e 
recomendada por nutricionistas 
por possuir a chamada “gordura 
boa”. Além dela, o guacamole é 
composto por tomate, suco de 
limão, cebola e alho. O molho 
combina bem com burritos, ta-
cos e outros.

Guacamole

Cheddar Leite de amêndoas

Trufas brancasTrufas brancas



O tabule é uma salada libanesa bastante comum na culinária árabe. 
Refrescante e consistente, ela é uma ótima opção para acompanhar 
qualquer refeição ou como entrada. O prato é composto por triguilho, 
tomate, cebola, salsa e diversos temperos, que são o grande segredo. 

Pequenas, doces e suculentas. Essas frutinhas têm cores que variam do azul ao vermelho e roxo.  São consumidas 
cruas ou usadas na preparação de molhos, compotas, geleias, licores, bolos e sorvetes. O mirtilo é uma excelente 
fonte de antioxidantes, muito conhecido além da culinária como um grande aliado da saúde. 

O ceviche é um prato peruano que 
consiste em peixe cru marinado ou até 
“cozido” por suco de limão. Prepará-lo 
é fácil, rápido e extremamente saudá-
vel. Experimente!

Ceviche

Tabule

Trufas brancas

Rosmarino

Mirtilo

O rosmarino é um tempero a ser explorado no mundo gastronômi-
co. “Parente” do alecrim, possui um sabor peculiar e é extremamen-
te aromático. Ele é indicado para peixes, frangos e algumas massas.



ENOGASTRONOMIA

Vinhos, harmonizações e o inverno

Os dias frios do inverno são especiais para os amantes do vinho. 
As bebidas que “esquentam” além de agradáveis, são muito consu-

midas durante a estação mais gelada do ano. Mas, como combiná-
-las da melhor maneira possível com as refeições típicas da 

época, como as sopas e os fondues? O Viver Mais Gour-
met foi em busca de respostas com especialistas do 

ramo. O frio está chegando, mas eles prome-
tem aquecer suas vidas com dicas maravi-

lhosas de harmonização. 

Quais são os vinhos indicados 
para combinar com as tempera-
turas mais baixas? 

Para Sandra Zottis, enóloga, 
professora e presidente da Confra-
ria Feminina de Vinho de Curitiba, 

as opções ideais são os vinhos de 
médio corpo a encorpados, das uvas 

Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e os assemblages (blen-

ds), amadeirados ou não.  Já Marco An-
tônio de Oliveira, consultor de vinhos e 

proprietário da Porto a Porto Importado-
ra e Miolo Wine Group, sugere os bastante 

encorpados, pois ajudam a aquecer o corpo 
quando o termômetro está lá em baixo.

No entanto, a combinação só fica realmen-
te completa com uma boa refeição. “É um óti-

mo período para o consumo de alimentos ricos 
em molhos e sabores, e, junto com eles, os vinhos 

tintos. Eles são boas companhias para cozidos de 
carnes, carnes grelhadas ou assadas, de cordeiro ou 

gado, massas com molhos de tomate, lasanha à bolo-
nhesa, galinhada, polenta com molhos fortes (de carnes 

ou linguiças)”, recomenda Sandra.  Marcos opina que, para 
um bom “casamento” com pratos quentes, como rabadas, 

cordeiros e massas, os melhores vinhos são à base das uvas Ca-
bernet Sauvignon, Merlot e Malbec. No entanto, nada disso basta 
se eles não forem apreciados corretamente. “Não esqueça que os 
vinhos tintos devem ser consumidos em temperaturas entre 14° a 
18° graus”, ensina Sandra.

Os dias frios do inverno são especiais para os amantes do vinho. As bebidas que “esquentam” além de agra-
dáveis, são muito consumidas durante a estação mais gelada do ano. Mas, como combiná-las da melhor 
maneira possível com as refeições típicas da época, como as sopas e os fondues? O Viver Mais Gourmet 

foi em busca de respostas com especialistas do ramo. O frio está chegando, mas eles prometem aquecer suas vidas 
com dicas maravilhosas de harmonização.



Sandra Zottis - Enóloga formada no cur-
so técnico e superior de Viticultura e Enolo-
gia, Bento Gonçalves (RS); pós-graduada em 
Viticultura e Enologia; Professora de Eno-
logia e Enogastronomia do curso de gastro-
nomia da Univel;  professora de Enogastro-
nomia no Centro Europeu de Curitiba; sócia 
fundadora do Instituto Cultural do Vinho;  
integrante da Associação Brasileira de Eno-
logia; presidente fundadora da Confraria Fe-
minina do Vinho de Curitiba.

Marco Antônio de Oliveira - Experiente consultor de 
vinhos e proprietário da Porto a Porto Importadora e Miolo 
Wine Group. 

...........................................

.................................

Para sopas e caldos, a harmonização muda bastante. Há 
certa dificuldade em combinar as bebidas com os líquidos 
quentes e de textura diferenciada. Sandra acredita que só 
é possível criar uma harmonia se forem levados em conta 
os ingredientes do prato. “Sopas como a canja com frango 
e legumes, caldo verde, sopa de cebola, sopa de legumes e 
caldos de abóbora pedem vinhos brancos, mais aromáticos 
e leves, como os das uvas: Chardonnay, Sauvignon Blanc 
ou Torrontés. Já as sopas mais robustas, de feijão, mines-
trone, lentilha, ervilha e slava pedem vinhos tintos, porém 
mais elegantes, ou seja, vinhos um pouco mais envelheci-
dos, com 4 a 5 anos de idade”, orienta. O consultor Marco 
indica de maneira geral os vinhos de pouca estrutura, como 
um Pinot Noir.  

Sopas e Caldos



Os especialistas também abordaram os deliciosos fondues, excelentes opções para dias frios. Eles combinam 
com tudo: encontros de família, happy hour com os amigos ou jantares românticos. Doces ou salgados, os fondues 
são como celebrar a vida, há sempre um bom vinho recomendado para cada variação. Segundo Marco, geralmente 
os doces e com chocolate, harmonizam com um bom vinho do Porto. Já para os feitos a base de doce de leite e 
frutas, o consultor sugere um espumante Moscatel ou de colheita tardia, conhecidos como vinhos de sobremesa.  
“Com relação aos salgados, recomendo vinhos de médio corpo, com pouco tanino. Nos fondues com queijos leves, 
vinho branco vai muito bem”. 

Sandra explica o porquê da combinação com os queijos. “Ao contrário do que se imagina, o tradicional fondue 
de queijo harmoniza melhor com vinhos brancos do que com os tintos. Isso acontece pelo fato dos brancos terem 
mais acidez e ajudarem a eliminar o excesso de gordura que fica no paladar, estimulando inclusive a digestão. In-
dico o Sauvignon Blanc e o Riesling. Se mesmo assim, você preferir vinho tinto, opte por um Pinot Noir, tinto mais 
leve”, informa. A professora complementa que o fondue de carne harmoniza positivamente com vinhos tintos de 
diversas uvas, como: Syrah, Malbec, Pinot Noir e Merlot.

Fondues

ENOGASTRONOMIA



GIRO GOURMET

Unimed

Criançada na cozinha

Sushi e sashimi

O Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz promove cursos na área gastronômica. Um módulo que deu 
certo foi fruto de uma parceria com a Unimed e a FAG, no qual 30 cooperados e seus cônjuges fizeram um curso 
de culinária na instituição. A formação contou com seis encontros ministrados pelo chef Alexandre Bressanelli.Os 
alunos aprenderam técnicas básicas a avançadas, elaborando diversos prato ao longo dos módulos. 

O Cozinhaê chegou a Cascavel movimentando a gastronomia local. No mês 
de abril a equipe da escola de culinária ensinou uma turma de crianças a fazer 
bolachas caseiras. Além de se divertirem, os pequenos aprenderam muitas de-
lícias. 

O Senac Cascavel promoveu no mês de abril um curso de sushi e sashimi 
em sua cozinha pedagógica, ministrado pela chef Kamila Ellen Kaufmann Co-
radi. Uma ótima oportunidade para aprender mais sobre o preparo de pratos à 
base de peixes.



AGENDA

Oeste gastronômico
O Oeste do Paraná é um “prato cheio” quando se fala de eventos gastronômicos. A Viver Mais Gourmet foi 

buscar informações sobre as principais festas da região para abrir o apetite dos amantes da culinária típica do 
interior paranaense. Programe-se e visite todas elas!

Em Marechal Cândido Rondon destaca-se a Festa Nacional do 
Boi no Rolete, realizada anualmente em julho, durante a Expo Ron-
don para comemorar o aniversário do município. A cada ano é acres-
centado um boi, conforme a idade da cidade. Neste ano, Marechal 
fará 57 anos. Portanto, serão assados 57 bois inteiros. Outro grande 
evento é a Oktoberfest. Além de atividades culturais, são servidos 
pratos típicos alemães, como o Eisbein ( joelho de porco) e o tradi-
cional café colonial.

Boi no rolete é servido no
aniversário de Marechal Julho

Toledo promove tradicionalmente no mês de setembro a sua prin-
cipal atração: a Festa Nacional do Porco no Rolete. Aproximadamen-
te 25 mil pessoas são esperadas. Para alimentar toda essa gente, a 
organização pretende assar 300 suínos. Em 2017, no dia 17 de setem-
bro, será a 44ª edição do evento, que é organizado pelo Clube Caça 
e Pesca. O ponto alto do evento é o Concurso do Porco Assado no 
Rolete. Na disputa a comissão julgadora e os degustadores avaliam 
o melhor porco, aroma e o recheio mais gostoso, feitos por diversos 
estandes instalados no Clube. 

Porco no rolete
destaca-se em Toledo Setembro

A Festa das Orquídeas e do Peixe teve sua primeira edição reali-
zada em 1993. Este é o principal evento de Maripá e chega a sua 19ª 
edição em 2017.  A iniciativa costuma ser realizada no último fim de 
semana do mês de agosto, principal época de floração das orquídeas. 
Este ano, a data está marcada para os dias 25, 26 e 27, no Centro de 
Eventos da cidade.  Quem participa tem o privilégio de apreciar a be-
leza das orquídeas e todo o sabor dos deliciosos pratos a base de pei-
xe, como a carpa desossada, recheada e assada na grelha, prato típico 
do município. O evento ainda conta com diversas outras atrações.

Maripá é a terra dos
peixes e das orquídeas Agosto

Depois de alguns anos, Itaipulândia voltará a entrar no roteiro gastronômico regional em 2017. O município 
ficou bastante conhecido pelo Dourado no Carrossel, que deixou de ser realizado há aproximadamente cinco anos. 
Em fase de planejamento, o novo evento terá novidades. Segundo o chefe de gabinete da prefeitura da cidade, 
Douglas Tozzi, a ideia é organizar uma festa com pratos à base de peixes. “Queremos manter o peixe como prato 
principal, mas não sabemos ainda qual o tipo e como ele será preparado. Estamos estudando também para inse-
rir a copa suína, já que temos um frigorífico por aqui e muitos suinocultores”, comentou.  Apesar dos detalhes a 
definir, a iniciativa já tem data prevista: 12 de novembro. “Depois que decidirmos o formato, o nome, o cardápio, 
entre outros detalhes, vamos iniciar os trabalhos e a divulgação”. 

Itaipulândia retoma festa gastronômica em 2017 Novembro



Fonte/fotos: Núcleo de Comunicação Univel / Danieli Marcante

PRATOS LEVES E FRIOS

A arte do profi ssional
Garde Manger

Você sabe o que é Garde Manger? O termo é utilizado des-
de a antiguidade e surgiu, inicialmente, para indicar áreas 
de armazenamento de alimentos. Segundo a professora de 

Gastronomia da Univel, professora Gabriela Bucaneve Guedes, “na-
quela época não havia sistemas de refrigeração, então a técnica foi 
criada para estocar alimentos como defumados, curados e embuti-
dos, com objetivo de preservá-los”. 

Os primeiros registros de conservação de alimentos no Garde 
Manger são datados cerca de 3000 a.C., onde chineses utilizavam 
da técnica com sal para conservar os peixes. Aproximadamente 
1000 anos mais tarde, também desenvolveram o método de con-
servação dos peixes utilizando gelo.  Com o passar do tempo e a in-
teração entre os povos, o termo Garde Manger evoluiu, assim como 
as diversas técnicas de preservação dos alimentos foram ampliadas 
e aprimoradas.

O Garde Manger se tornou uma importante área da cozinha 
profissional e tem conquistado cada vez mais seu espaço no mundo 
gastronômico. Já a técnica para a conservação de alimentos passou 
a ser chamada de Charcutaria, outro setor que está em alta no mo-
mento.

Responsável pela preparação de pratos leves e frios, o profissio-
nal de Garde Manger deve se preocupar com os mínimos detalhes, 
desde a apresentação e a harmonização das cores do prato até a 

união de sabores e texturas dos ingre-
dientes.  A arte e o ofício desse profis-
sional baseiam-se na prática contem-
porânea da gastronomia, traduzindo 
habilidades e técnicas em palavras, 
imagens e receitas.

O Garde Manger é o responsável 
pela preparação de molhos, saladas, 
marinados, recheios, sanduíches, ape-
ritivos, queijos e embutidos, patês, 
preparação de banquetes e outros. 
Além da criação dos elementos deco-
rativos, preparação de arranjos feitos 
com alimentos, como esculturas em 
vegetais, esculturas em manteiga e es-
culturas em gelo, também é reservado 
a este profissional a responsabilidade 
pela limpeza e porcionamento de le-
gumes, carnes, aves e peixes, que se-
rão utilizados.

A arte do profi ssional



















Cada material produzido na Tuicial é o 
resultado de nossas experiências 

trabalhando como engrenagens em 
perfeita sintonia. Com a precisão de um 

relógio, novas etapas se iniciam e se 
seguem a cada novo serviço, passando 
por todos os setores nos processos mais 

refinados e aprimorados. Tudo isso 
para oferecer ao mercado um produto 

da mais alta qualidade: o seu.

PONTUALIDADE   EFICIÊNCIA   QUALIDADE   CONTROLE   PROFISSIONALISMO  
 AT

EN
DI

M
EN

TO
   

QUALIDA

E

TE
ND

IM

COMPETÊNCIA    COM
PROM

ETIMENTO   INOVAÇÃO   TRADIÇÃO   ESTRUTU
RA

   A
BR

AN
GÊ

NC
IA

ISMO
ATATA

EN
DI

M

UR
A

AB
RA

QUALIDADE
CONTROLE

M
PROM

ETIMENTO
INOVAVAV ÇÃ

N

GERENCIAMENTO   LAYOUT   CRIATIVIDADE   RELACIONAMENTO   TeCNOLO
GI

A 
  T

RA
DI

ÇÃ
O 

  A
MIZA

DE      

PROFISSPROFISSIONALISM

ÇÃO TRADIÇÃO ESTRUTU
RA

LACIONAMENTO TeCNOLO
GI

A
TR

AD
IÇ

tuicial.com.brtuicial.com.br
facebook.com/tuicialfacebook.com/tuicial



Cada material produzido na Tuicial é o 
resultado de nossas experiências 

trabalhando como engrenagens em 
perfeita sintonia. Com a precisão de um 

relógio, novas etapas se iniciam e se 
seguem a cada novo serviço, passando 
por todos os setores nos processos mais 

refinados e aprimorados. Tudo isso 
para oferecer ao mercado um produto 

da mais alta qualidade: o seu.

PONTUALIDADE   EFICIÊNCIA   QUALIDADE   CONTROLE   PROFISSIONALISMO  
 AT

EN
DI

M
EN

TO
   

COMPETÊNCIA    COM
PROM

ETIMENTO   INOVAÇÃO   TRADIÇÃO   ESTRUTU
RA

   A
BR

AN
GÊ

NC
IA

GERENCIAMENTO   LAYOUT   CRIATIVIDADE   RELACIONAMENTO   TeCNOLO
GI

A 
  T

RA
DI

ÇÃ
O 

  A
MIZA

DE      

tuicial.com.brtuicial.com.br
facebook.com/tuicialfacebook.com/tuicial








