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“Bateu” aquela fome e resolveu ir para cozinha? Chegando lá, 
observou o fogão, os talheres e os eletrodomésticos, abriu a gela-
deira, o armário e analisou os ingredientes, mas sua criatividade 
não estava “acesa” naquele dia. Hummm... O que fazer para co-
mer? Abriu uma gaveta e encontrou aquele caderninho de receitas 
que era da sua mãe. Olhou, olhou e escolheu uma receita “fácil” 
de fazer. Separou os ingredientes, arrumou a panela e arregaçou 
as mangas: “Hoje é meu dia de Masterchef!”, pensou. Colocou a 
mão na massa e começou o passo a passo conforme a receita. In-
gredientes na quantidade e na ordem certa, tudo indo conforme o 
planejado, forno na temperatura ideal e lá estava o grande prato 
do dia! “Sou um cozinheiro de mão cheia!”, você deve ter pensado 
também, apesar de mal ter cozinhado um ovo na vida... Chegou 
a hora de provar a iguaria e então, a “decepção”. Nada saiu como 
o imaginado! No fim das contas, sua expectativa de entrar para 

aquele famoso programa de televisão não aconteceu e sua co-
mida ficou insossa. Ah, caro leitor, quem nunca passou por 

isso, não é mesmo?
Cozinhar é uma prática muito mais do que necessária, 

é uma arte! Então, vamos deixar isso para os profissio-
nais, pois hoje em dia, ninguém mais precisa passar apuros 

na cozinha. Quando a fome aperta, Cascavel contempla muitas 
opções culinárias para degustar. Pensando nisto, a Revista Viver 

Mais Gourmet se dedica a promover uma leitura extremamente 
deliciosa. Na nossa receita, pegamos uma tigela bem grande para 
unir os ingredientes, acrescentando primeiro as pautas e logo em 
seguida os anúncios. Utilizamos as palavras como base principal 
e para dar um sabor sofisticado colocamos as fotos e ilustrações. 
Usamos também o temperinho “secreto” chamado “dedicação”! 
Mexemos bem revisando tudo e aí levamos para o forno. Ficou no 
ponto! Agora em suas mãos você possui o guia culinário mais com-
pleto da cidade! A qualidade é incrível e ao folhear você poderá 
sentir o cheiro das comidas veganas! Também ficará com água na 
boca com os sabores “abrasileirados” que conquistaram o mundo, 
além de ter a oportunidade de conhecer um ABC gastronômico de 
vários países. Quando sua barriga “roncar” poderá provar as delí-
cias do Chef ’s Pizza ou morder com vontade um hambúrguer do 
Harlem. Depois disso, você já estará “morrendo” de sede e poderá 
provar uma infinidade de cervejas do Capitão Bebidas ou então, 
desvendar os mistérios da cervejaria Mithra. E claro, não pode-
ríamos esquecer-nos de te dar aquela mãozinha com a culinária 
de casa, por isso trouxemos algumas novidades de tecnologia e 
praticidade na cozinha, além de uma entrevista completa com a 
vencedora do MasterChef, Dayse 
Paparoto, ressaltando qual é o 
ingrediente principal para uma 
receita de sucesso!
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O QUE É SER VEGANO?

Entenda as características
desse estilo de vida

Muita gente ainda acredita que ser vegano se resume em não comer nenhum tipo de carne animal. Mas será 
só isso mesmo? Certamente, não. Primeiramente, é preciso compreender que veganismo não é uma dieta. É uma 
filosofia de vida que, em resumo, envolve alimentação, ideologia, vestuário e boicote a produtos de origem animal.

Em essência, excluir tudo o que estiver associado à exploração e crueldade contra os animais. Os adeptos dessa 
filosofia acreditam que é possível viver de forma plena e saudável sem que haja exploração animal.

A alimentação do vegano é rica em legumes, verduras, frutas, folhas, 
oleaginosas, cereais e grãos. Exclui-se da alimentação, além da carne, 
ovos, mel, leite e derivados de origem animal.

No início, é preciso muita pesquisa, leitura e orientação para sa-
ber como montar um cardápio diário, ter uma alimentação equilibra-
da e descobrir alternativas para fazer as melhores substituições. Com o 
tempo, o vegano adquire experiência e tudo ficará mais prático. Ter o 
acompanhamento de um profissional 
também pode facilitar bastante 
esse processo de adaptação.

Todo vegano que se pre-
ze está sempre atento aos 
rótulos dos produtos que 
consome, a fim de evitar ad-
quirir algum item indesejado. 
A indústria de alimentos tem 
se esforçado para atender às 
necessidades e exigências do 
público vegano, oferecendo 
produtos 100% confiáveis e li-
vres de ingredientes de origem 
animal.

Há alguns anos, se alguém perguntasse o que é ser vegano, a maio-
ria das pessoas certamente diria que “nunca ouviu falar”. Ou, talvez, 
algumas fizessem confusão com os vegetarianos. Mas hoje o cenário já é bem diferente. O veganismo 

tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo inteiro. Só no Brasil, estima-se que existam cerca de 5 milhões. A 
OneMarket, plataforma que reúne clubes de assinaturas com foco em alimentação inclusiva, mostra o que é ser 
vegano, como isso funciona na prática e quais são as principais características desse estilo de vida. Confira!

Entenda o que é veganismo

Conheça a alimentação





Fonte: OneMarket

Como explicado anteriormente, 
o veganismo vai além da questão 
alimentar. Portanto, o vegano bus-
ca usar roupas, calçados, bolsas e 
outros acessórios que não sejam de 
couro, lã, seda ou peles de animais.

Hoje em dia, já existem algumas 
possibilidades para substituir as 
matérias de origem animal, como 
é o caso do couro sintético e das 
fibras naturais. Por isso, o vegano 
também deve ficar sempre atento 
às etiquetas. Geralmente elas tra-
zem informações sobre a procedên-
cia dos produtos e matérias-primas 
utilizadas, entre outras.

Muitos produtos de higiene, perfumaria e maquiagem são testados em animais e/ou possuem algum ingre-
diente de origem animal na composição. O número de empresas que não compactua com a realização desses 
testes vem crescendo muito ao longo dos últimos anos.

Atualmente, já é possível encontrar vários itens de higiene e cosméticos não testados em animais. Caso haja 
dúvidas, o SAC das empresas já disponibiliza esse tipo de informação aos clientes.

Além de um estilo de vida engajado na luta pelo respeito e proteção aos animais, o veganismo também está 
alinhado com o desenvolvimento sustentável e ao consumo ético e consciente. Dessa forma, é uma opção de vida, 
baseada numa ideologia cheia de valores e significados.

Saiba como
é o vestuário

Entenda porque não usar alguns produtos de beleza e higiene

O QUE É SER VEGANO?





Capitão Bebidas inova na revenda 
de cervejas com mais de 300 rótulos

Tratando-se de cerveja, o cenário do segmento brasileiro apresenta várias oportunidades, desde a fabricação 
até a chegada ao consumidor. Na última década, a produção de cervejas no Brasil cresceu 64%, passando 
de 8,2 bilhões para 13,4 bilhões de litros anuais, segundo o Sistema de Controle de Produção de Bebidas da 

Receita Federal (Sicobe). Apesar da produção brasileira ainda ser de prevalência das grandes empresas, a bebida 
artesanal tem conquistado seu espaço e oportunizado novos empreendimentos ou ampliado os já existentes. Estes 
empreendimentos se apresentam como franquias em quiosques nos shoppings, pequenos negócios locais, lojas 
especializadas na venda dos produtos e, até mesmo, como revendedoras. 

O Capitão Bebidas iniciou as atividades há um pouco mais de dois anos e preparou-se comercialmente para 
atender uma demanda que já estava em crescimento: a de cervejas artesanais e especiais. Atualmente, o negócio 
conta com duas lojas em Cascavel e tem disponível para venda mais de 300 rótulos, dos mais variados tipos, esti-
los e sabores, bebidas artesanais, nacionais e até importadas. 

De acordo com o sócio proprietário, Anderson Luiz Bueno, o Capitão Bebidas é o local 
que mais possui rótulos para revenda no município, além disso, entre tantas opções, 

mais de 280 são somente de cervejas artesanais. “Inicialmente comercializava as op-
ções tradicionais que todo mundo conhece. Com o tempo, fui incorporando mais 
rótulos, acompanhando a tendência do mercado e pensando também na qualidade 
dos produtos, pois as cervejas artesanais tem esse diferencial”, explica. 

A grande preferência dos consumidores ainda são as cervejas mais tradicio-
nais, porém, segundo Anderson, as pessoas estão “aprendendo” a apreciar esta 
novidade e se rendendo cada dia mais à qualidade do que à quantidade. “Quem 
gosta muito de cerveja, gosta também de experimentar sabores novos. O fato de o 

consumidor ir até o Capitão e encontrar uma enorme quantidade de bebidas dife-
rentes faz com que ele fique curioso e compre para degustar”, enfatiza. 
O crescimento do consumo pode ser comprovado por conta do também crescimento 

das microcervejarias. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, há 336 registros de empresas produtoras de cerveja no Paraná e houve um aumento no mercado estadual 
de cerca de 25% desde 2015. Além disso, são 45 cervejarias incorporadas à Associação das Microcervejarias do 
Paraná (Procerva). 

A cerveja vem sendo considerada uma bebida com grande potencial, até mesmo com capacidade para ul-
trapassar o vinho, pois possui muitos estilos e possibilidades de sabores. Outro diferencial deste universo, são 
os líquidos batizados com nomes famosos: bandas como AC/DC, Iron Maiden e Velhas Virgens, jogadores de 
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O Capitão Bebidas, além de prezar pela qualidade 
dos produtos revendidos, investe no aperfeiçoamen-
to do público, estimulando-o a conhecer mais sobre 
cerveja. A cada 15 dias, um sommelier de indústria 
é convidado para realizar uma apresentação na loja, 
explicando todo o processo de fabricação até o mo-
mento do consumo da bebida. Além disso, neste ano 
foi promovido o Capitão Beer Day, maior feira de cer-
vejas da região. No evento estiveram presentes mais 
de 20 fábricas de cervejas especiais e artesanais, fo-
ram ofertados mais de 200 rótulos para degustação 
e também estiveram disponíveis profissionais da área 
ministrando cursos. 

Eventos  e cursos 

futebol e celebridades, cujas cervejas que le-
vam seus nomes, atraindo a atenção dos fãs 
e fazendo-os provar. 

Além de unir em um só local todas as 
possibilidades de bebidas, o Capitão pre-
tende inovar mais uma vez em Cascavel e 
implantar a venda de cervejas e chopes em 
growlers, recipientes com capacidade de 
um a cinco litros. Os consumidores poderão 
comprar a bebida desejada nas lojas do Ca-
pitão e levar para casa, armazenadas no gro-
wler e com um preço acessível. A novidade 
estará disponível até o fim de 2017.  



Empreendedorismo e excelência:
a história da família Harlem

O Harlem é um ícone, muito bonito, descolado 
e conhecido como um grande centro cultural 
e comercial dos afro-americanos. Além de lu-

gares incríveis, representa uma aventura gastronômi-
ca completa, desde comidas rápidas, tradicionais até 
a vanguarda gourmet. Mas, quem diria que o famoso 
bairro de Manhattan (Nova Iorque) seria inspiração 
para uma hamburgueria brasileira, mais especifica-
mente, aqui em Cascavel, no Oeste do Paraná?  

Tudo começou quando Matheus Celuppi, ex-
-gerente da World Tennis e o ex-vendedor George 
Busatta fizeram algumas consultorias no Sebrae/PR 

para aprender um pouco mais sobre gestão de negó-
cios. Preparados, o primeiro passo foi abrir a Primos 
Hamburgueria e Petiscaria. Mesmo com pouco capi-
tal e pouco planejamento, o projeto começou a pros-
perar. “Quando começamos nessa aventura éramos 
totalmente inexperientes, todavia o movimento foi 
crescendo e a ideia deu certo! Não foi fácil, exigiu e 
continua exigindo muita dedicação,  trabalho e raça,” 
relata Matheus.

Tocando a empresa com força de vontade e man-
tendo os treinamentos no Sebrae/PR, os consultores 
sugeriram mudanças. “Eles orientaram que faltava 
algo para dar uma engrenada, começando pelo nome 
do estabelecimento. Disseram que poderia ser qual-
quer identificação. Então, eu e o George começamos 
a procurar nomes de ilhas, cidades e bairros. Uma das 
inspirações foi um estabelecimento que conhecemos 
em Blumenau/SC, todo grafitado. Aí começamos a 
olhar nessa direção e chegamos ao bairro Harlem, que 
representa um conceito diferenciado e tinha tudo a 
ver com a nossa ideia”, relembra Matheus.



Com a mudança de denominação, nova 
identidade visual e com os maravilhosos 
hambúrgueres, o negócio bombou! O ta-
lento da sócia Bruna Celuppi, também re-
presentou um papel decisivo para o suces-
so do empreendimento. “Antes ficava mais 
o Matheus e o George, porque eu tinha ou-
tra profissão: professora! Graças a Deus as 
coisas foram progredindo e como eles esta-
vam sobrecarregados, eu deixei o meu em-
prego e passei a me dedicar integralmente 
à hamburgueria. Somos sócios focados e 
muito presentes tanto que, até hoje, nunca 
abrimos as portas sem a presença de um de 
nós quatro”, enfatiza Bruna.  

O quarto membro ao qual ela se refe-
re tem uma função muito importante na 
ascensão do Harlem. Trata-se de Tiago 
Augusto de Sá, que além de gerente, tem 
participação na New Harlem e na Har-
lem Burger e Beer (que funciona dentro 
da Loja do Cervejeiro). A empresa é um 
exemplo de empreendedorismo, organização e qualidade, mas todo esse sucesso não seria possível sem uma equi-
pe capacitada, produtos de qualidade e a sintonia entre os donos.   

“Somos uma grande família! A amizade entre os sócios, o entrosamento com os quase 20 colaboradores e o 
cardápio diferenciado, são as receitas que conquistaram nossos clientes e nos ajudaram a chegar aonde chega-
mos”, declara George Busatta. 

Cada um dos sócios tem funções e responsabilidades defi-
nidas. Matheus é antenado, centrado e tem muita garra. O em-
presário cuida da parte burocrática e administrativa. O George 
é um verdadeiro gestor, além de observador e muito dedicado. 
Responsabiliza-se pelas manutenções, atividades operacionais 
e atendimento ao cliente. Já a Bruna é uma pesquisadora nata, 
está sempre em busca de novas ideias. Seu empenho e traba-
lho representa a força do marketing do grupo. Ela controla as 
mídias sociais, faz compras e os planejamentos. O Tiago, por 
sua vez, esforça-se na organização geral e, principalmente da 
equipe. É um trabalhador nato que abraçou com todas as for-
ças essas oportunidades de crescimento profissional.

Quando necessário, um sócio assume a função do outro. 
Apesar de tantas atribuições, os proprietários jamais esquece-
ram, por um só segundo, do bom atendimento. Essencial para 
o sucesso de qualquer negócio, tratar bem a clientela é uma 
prioridade no local. “Aqui os clientes estão sempre em primei-
ro lugar. Trabalhamos manhã, tarde, noite e madrugada, de 
segunda a segunda. Tudo isso, para oferecer o que temos de 
melhor para o público”, declara George.

É essa vontade de crescer que motiva diariamente os jo-
vens empreendedores e, acredite: eles sonham mais! Ainda em 
2017, será inaugurada a Harlem Dogueria e para 2018, tam-
bém estão previstas outras novidades.

George, Matheus, Bruna e Tiago

Divisão de tarefas



Harlem Hamburgueria:
burgers artesanais
incomparáveis 

New Harlem: mais rapidez

Harlem Burger & Beer:
entretenimento
para toda a família

A Harlem Hamburgueria é o primeiro estabelecimento 
dos empresários. Ela está sediada na Rua Osvaldo Cruz, 
2334, no coração de Cascavel. Atendimento prestativo, 
ambiente aconchegante e, enquanto algumas paredes são 
grafitadas, outras recebem as assinaturas e mensagens 
dos próprios clientes.  Além de descolada, a hamburgueria 
tem uma ampla gama de refeições à disposição, entre elas 
hambúrgueres artesanais, entradas, porções, pratos e so-
bremesas. Isto é, o cardápio é uma verdadeira explosão de 
sabores, tudo feito com muito carinho e perfeccionismo.

Depois do sucesso com a Harlem Hamburgueria, 
inaugurada em 05/12/2015, o grupo inaugurou em julho 
de 2017 a New Harlem. A nova unidade está localiza-
da próxima ao Centro Universitário Assis Gurgacz, na 
Avenida Brasil, 9107, sendo que as instalações são anexas 
ao Posto de Combustível Green, ao lado da Arena. Inicial-
mente, os sócios tinham o objetivo de fornecer produtos 
iguais à Harlem, mas em tamanhos menores. “No entanto, 
vamos padronizar nos próximos meses. Nós começamos 
com a ideia de um burger menor, só que o pessoal prefere 
o maior. A diferença por enquanto, é que na Harlem os 
hambúrgueres são de 160 gramas e na New Harlem são 
de 120”, comenta Tiago. 

O mais recente investimento dos visioná-
rios empresários da gastronomia foi a Harlem 
Burger & Beer, feita em parceria com a Loja do 
Cervejeiro, localizada na Rua Marechal Cândi-
do Rondon, 1801. O tradicional ambiente de 
venda de cervejas e chopes artesanais, insu-
mos e maquinários para produção de bebidas, 
agora conta com uma cozinha comandada pela 
família Harlem. O serviço está em funciona-
mento desde outubro de 2017. 

A cooperação entre Loja do Cervejeiro e 
Harlem já existia por meio da solicitação de 

lanches com delivery grátis. Como a Loja ampliou e o público frequentador também, surgiu a ideia de unir os 
dois serviços.

“O Harlem Burger& Beer serve os mesmos hambúrgueres da Harlem e funciona como se fosse um laboratório 
para a nossa chef (Desiree). Também servimos pratos e porções diferentes. Por exemplo, fizemos a costelinha 
defumada com molho barbecue e o pessoal adorou. Assim, as comidas que fazem mais sucesso vão sendo incor-
poradas aos nossos outros estabelecimentos”, explica Bruna.

A Loja do Cervejeiro é um lugar ideal para happy hour com os amigos ou lazer em família, o ambiente é to-
talmente diferenciado, contempla dezenas de rótulos de cerveja, tanto garrafas como chopes e a loja ensina as 
pessoas a fazerem cerveja em casa. 

A New Harlem tem a proposta de atender o 
público universitário, com rapidez e qualidade. 
Embora não tenha garçom (pedido direto no 
balcão) e nem delivery, a qualidade e o sabor dos 
burgers continuam espetaculares.

Janaina Borges e José Victor da Costa



O sócio proprietário da Loja do Cervejei-
ro, Paulo Cavalcante, afirma que o propósito 
é unir desde a gastronomia fina à descompli-
cada, com o chope simples ao mais complexo. 
“A loja é diferenciada e vai além da cerveja 
comum, aquela que se encontra em qualquer 
bar por aí... Aqui as pessoas bebem menos, 
mas ao mesmo tempo, bebem muito melhor, 
pela qualidade dos produtos. Também pro-
movemos uma aventura gastronômica, pois 
existe um universo rico, que permite harmo-
nizar comida com cerveja”. De acordo com 
ele, essa fusão é fantástica: “As cervejas lupu-
ladas, por exemplo, aumentam sua capacida-
de de sensibilidade sensorial. A cada gole e 
a cada mordida, o alimento vai ficando mais 
saboroso e aromático. Queremos fazer cada 
vez mais estas combinações que estimulem 
novas experiências”, declara Paulo.

Matheus e Paulo Cavalcante

A loja do Cervejeiro serve mais de 10 torneirasAlém de burgers, cardápio à La Carte



Harlem Hamburgueria, New Harlem ou 
Harlem Burger & Beer, em qualquer uma delas 
encontram-se uma grande variedade de igua-
rias. São hambúrgueres, pratos individuais, por-
ções e entradas planejadas carinhosamente para 
agradar a todos os paladares. 

Incrivelmente
saborosos

Nos hambúrgueres artesanais, são mais 
de dez opções. Um dos destaques é o Austra-
liano. Servido no exótico pão australiano, o 
sanduíche contém um hambúrguer de costela 
com 160 gramas, queijo cheddar inglês e ce-
bola roxa caramelizada na cerveja. O cardápio 
também conta com burgers de carne suína, 
frango e cordeiro, além de hambúrguer vege-
tariano e vegano. 

Aos degustadores de sabores tradicio-
nais, uma das alternativas é o “Da Casa”: pão 
de brioche, hambúrguer artesanal de costela 
com 160 gramas, cheddar inglês, bacon em 
tiras, cebola roxa, alface americana e tomate. 
Tudo isso com uma maionese caseira especial. 

Quanto aos pratos, um dos mais pedidos é o 
“Ribs on the Barbie”, que é composto por uma 
apetitosa costela suína banhada em molho bar-
becue, batatas fritas e um molho agridoce de aba-
caxi. Outro prato especial é a Picanha Premium 
Harlem. Além de um suculento pedaço de carne 
de gado selecionada, ele também proporciona o 
equilíbrio perfeito com uma salada especial, com 
tomates-cereja, palmito, alface e croutons. Mas, 
a delícia da cozinha mais pedida é a batata frita 
especial acompanhada de cheddar e bacon.



Harlem Hamburgueria: de segunda a quarta das 18h às 0h.
Quinta, sexta e sábado das 18h às 3h e no domingo das 18h às 23h. 

New Harlem: aberto de segunda a sábado das 18 às 0h.

Harlem Burger & Beer atende de quarta a sábado, das 17h às 22h. 

Os três ambientes destacam-se, além da qualidade e burgers de-
liciosos,  pelos horários de atendimento. É a melhor opção de burger 
na madrugada de Cascavel. “Nós somos o único lugar que além de 
burger, serve uma picanha na madrugada, petit gateau, cheesecake, 
banoffe, entre outros”, finaliza Bruna.

Horários de atendimento são diferenciais

Desiree Ortiz é a 
chef de cozinha das três 
empresas. Formada na 
área na cozinha-escola 
do Restaurante Madero, 
tem uma função de destaque. Ela administra o 
setor, organiza contratações e treina os colabora-
dores. “Também implanto metodologias e escalas 
de trabalho, além da padronização dos produtos 
servidos”. Entre suas atividades estão o contro-
le de qualidade e armazenamento, etiquetagem 
e supervisão geral no preparo dos pratos. “Tem 
muitos restaurantes que não dão tanto valor ao 
meu trabalho, mas ele faz toda a diferença no pro-
duto final. As melhores cozinhas são as cozinhas-
-gestoras”.

A chef

“Não somos formados em gastronomia. 
Tudo o que aprendemos foi pesquisando, tra-
balhando, visitando outros locais e testando. 
Para não cair na rotina, a cada três meses so-
licitamos a nossa chef um hambúrguer e uma 
porção diferente, pois os clientes sempre gos-
tam de promoções e novidades.  A Desiree é 
uma parceira importante, pois administra as 
nossas cozinhas”, relata Matheus. 

Harlemhamburgueria

|45| 3306-0517



De cada canto do mundo, viajando pela França, Tailândia e Itá-
lia, provando os temperos indianos, argentinos e brasileiros, além 
de saborear iguarias chinesas e do oriente médio, são os pratos 
com nomes exóticos. Você já provou algum? 

É um prato da culinária chinesa 
que consiste em pedaços de carne 
cozidos e salteados com legumes.

O Foie gras nada mais é do que o fígado de ganso ou pato que foi 
engordado. Está sempre presente nas festas de final de ano, sendo 
considerada uma das maiores iguarias da culinária francesa. 

É originário do Oriente Médio e são bolinhos de grão-de-bico 
ou fava moídos, que são fritos e, normalmente temperados 

com alho, cebolinha, salsa, coentro e cominho. 

Prato tailandês que possui em sua receita 
pato picado e tipicamente temperado com 
molho de peixe, suco de limão e outros aro-

máticos. Também são misturadas pimenta e 
hortelã. 

Chop Suey

Foie Gras

Falafel

Laap Pet



As medialunas argentinas são semelhantes aos 
croissants brasileiros e podem ser doces, salga-
das ou recheadas. Além disso, são excelentes 
para acompanhar o tradicional café portenho.

Alimento típico da culinária do nordeste brasileiro, preparado 
com miúdos de porco, incluindo sangue em cozimento, legu-
mes e temperos, como hortelã e pimentas-de-cheiro.

É uma comida indiana muito famosa que se parece com pas-
tel frito e pode ser recheada com lentilhas ou algum tipo de 
carne, sendo temperada com especiarias indianas. 

São pedacinhos de massa fresca com ovos re-
cheados, uma mistura moída de prosciutto (pre-
sunto), mortadela, queijo parmesão e uma pita-

da de noz-moscada.

Medialunas

Sarapatel

Samos a

Tortellini de Bolonha



Mais tecnologia e
praticidade para sua

Confira oito itens que po-
dem te auxiliar na hora de 
preparar suas refeições, con-
trolar o consumo de alimen-
tos ou facilitar as atividades 
na cozinha. 

Quer controlar o consumo de algum alimento ou restringir o acesso 
da criançada? O Kitchen Safe é um pote de vidro com tampa plástica 
equipado com um dial (dispositivo eletrônico) que regula o tempo e 
trava o utensílio por um período determinado. A tela digital mostra o 
tempo restante para ter acesso as guloseimas. 

Kitchen Safe

Cortar e servir a pizza ficou mais prático! Esta tesoura além de ser um 
item bonito na cozinha auxilia na hora do corte, aliando a função da 
faca com a da espátula. O utensílio também é desmontável, facilitan-
do na hora da lavagem. 

Tesoura para p� za
Cortar e servir a pizza ficou mais prático! Esta tesoura além de ser um 

Tesoura para p� za

O bule elétrico Stagg EKG, pode ser programado para aquecer a 
água na temperatura desejada, atingindo até 100 graus e mantendo o 
aquecimento por 30 minutos. Além de ter uma pequena tela e botão 

físico para o controle, o grande diferencial deste utensílio é que ele 
também pode ser controlado pelo smartphone.

Bule elétrico



Esta pia é diferenciada e bastante útil para locais pequenos, 
pois une no mesmo lugar a pia, tábua de cortes e espaço para 
tigelas, tornando o ambiente prático e organizado. 

Para picar temperos e alguns legumes, a tesoura quíntupla 
traz eficiência e agilidade para sua cozinha, pois é composta 
por cinco lâminas de cada lado.

Pia inteligente

Tesoura quíntupla 

A Samsung lançou recentemente refrigeradores que possuem um 
sistema Twin Cooling, que permite ao eletrodoméstico o funciona-
mento de parte da geladeira e do congelador de forma independente. 
Isso possibilita cinco formas diferentes de utilizá-lo: dia a dia (forma 
comum), econômico (freezer desligado), festa (tudo funciona como 
geladeira), frigobar (o freezer vira geladeira e a geladeira fica desliga-
da) e férias (ideal para quando a pessoa irá passar dias fora de casa).

Geladeira “5 em 1”

Essa sanduicheira promete deixar o seu lanche pronto em cinco minu-
tos. Nela você coloca os ingredientes que deseja e a máquina os aquece. 
Por exemplo, no meio coloca-se o ovo, em cima o pão que será aquecido 
e tostado e em baixo a outra parte do pão e o presunto. Depois disso, o 
equipamento pode ser desmontado, facilitando a lavagem. 

Além de manter sua cozinha estilosa com um ar retrô, esse eletro-
doméstico te ajuda a preparar um café da manhã rápido. Ele pos-
sui cafeteira, torradeira e chapa para fritar no mesmo aparelho. 

Sanduicheira multiuso

Kit retrô para café da manhã











Os sabores e talentos
“abrasileirados” que
ganharam o mundo

As comidas e bebidas brasileiras se resumem em uma miscigenação. Por conta da grandiosidade do País, 
cada região possui uma receita e algo peculiar que destaca o local. Nossa culinária possui influências 
europeias, indígenas e africanas, e foi modificando-se com o tempo para adaptar-se às regionalidades. O 

resultado é uma variedade de cheiros, gostos, pratos, bebidas e sabores.
Para quem pensa que somente a gastronomia estrangeira é sofisticada e bem elaborada, está muito enganado! 

As comidas e bebidas do Brasil deixaram de ser apenas consideradas exóticas e passaram a ser projetadas fora 
do país. Prova disso, são os variados prêmios em áreas gastronômicas e enogastronômicas recebidos nos últimos 
anos, por meio de profissionais brasileiros, que se destacam não somente pela elaboração de pratos e bebidas 
típicas, mas também com outros talentos como o dom de escrever. 

Pela quinta vez, o mel produzido em Santa Catarina foi escolhido o me-
lhor do mundo no Congresso da Associação Internacional das Federações 
de Apicultores (Apimondia), realizado na Turquia. Esta é a 45ª edição do 
evento e o quarto ano consecutivo que o mel fabricado pela indústria Pro-
dapys é o vencedor. Além disso, outros quatro produtos catarinenses leva-
ram medalhas: o mel de melado e o mel claro receberam a de ouro e prata. 
Já o âmbar claro e a cera de abelha conquistaram duas de bronze.

O Casa Perini Moscatel é brasileiro e foi escolhido como o quinto melhor vi-
nho do mundo pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos 
e Licores neste ano. Produzido na Serra gaúcha, Vinícola Perini, custa apenas 
R$ 43,50. Outros 11 vinhos brasileiros aparecem na lista de 150 melhores 
vinhos do mundo e, curiosamente, todos são espumantes. 

Belém do Pará foi eleita pela Unesco, em 2015, a Cidade Criativa da Gastro-
nomia, composta por 116 cidades em todo o mundo. Com este título, Belém 
tornou-se referência mundial em gastronomia e passou a integrar uma rede de 
cidades que utilizam a criatividade e a cultura como uma estratégia para cres-
cer de maneira sustentável. Tendo enorme predomínio da cultura indígena, a 
gastronomia de Belém tem a presença de ingredientes como camarão, marisco, 
peixes, caranguejo, aves, pato, caça, entre outros. 

Mel

Espumante

Cidade Criativa da Gastronomia



O World Beer Awards premiou 96 bebi-
das brasileiras neste ano. Na premiação 
mundial de cervejas o destaque foi para 
a empresa Ambev com 27 medalhas e 
as marcas como Baden Baden, Eisen-
bahn e Lohn Bier também trouxeram 
prêmios para o país. A avaliação foi feita 
por jurados de várias nacionalidades, 
totalmente às cegas e teve cerca de 1,9 
mil bebidas (com 72 estilos diferentes) 
o que representou a participação de 36 
países em média.  

Fugindo um pouco da 
culinária, mas destacan-
do os talentos do Brasil, 
vamos falar sobre o jorna-
lista Alexandre Staut, premia-
do no Gourmand World Cook-
book Awards. Esta é considerada 
a maior premiação internacional de 
editoração de gastronomia e vinhos, sendo que Alexandre ganhou 
na categoria Best French Cuisine Book, com o romance de auto-
ficção “Paris-Brest” (Companhia Editora Nacional), que conta sua 
experiência de quatro anos na França, sendo eleito o melhor livro 
de cozinha francesa. 

Na edição de 2016, o vinho Syrah Vista 
do Chá 2012 recebeu medalha de ouro 
no Decanter World Wine Awards, uma 
das maiores e mais influentes compe-
tições de vinhos do mundo. Este vinho 
é produzido no município paulista de 
Espírito Santo do Pinhal, na vinícola 
Guaspari. 

Cervejas

Livro 

Vinho



PROFISSIONAL

Dayse Paparoto:
MasterChef, é na Univel!

Uma relação com a cozinha que come-
çou por acaso, teve como resultado uma 
vencedora do MasterChef profissionais. 

Quando entrou para a faculdade, a chef Dayse 
Paparoto, escolheu o curso de Gastronomia por-
que segundo ela, seria uma oportunidade de es-
tar longe de casa. “Eu queria ser livre porque tive 
uma infância bem rígida e acabei me dando bem 
por sorte, era pra ser”. Calma, não pense que foi 
só sorte não, como diz a chef, não se iluda, teve 
também muita “mão na massa” e o que não faltou, 
foi dedicação. “Se não fosse o meu esforço pessoal 
e usufruir de toda infraestrutura que a faculdade 
ofereceu, talvez eu não teria saído de lá já com um 
estágio programado”, ressalta.

Baixinha, de óculos e dona de uma personali-
dade marcante, a chef conta que gosta mesmo da 
culinária confort food, que é aquela comida que 
nos remete à infância, que quando você experi-
menta logo lembra da “vovó” ou daquela tia querida que preparava aquele “prato especial”; comida que conforta e 
traz aconchego. “Eu gosto do confort food que são comidas gostosas, gosto de usar ingredientes brasileiros, mas, 
eu cozinho mais para o italiano, com os ingredientes que temos aqui, mas, com técnicas mais italianas”, comenta. 



Fonte: Núcleo de Comunicação Univel

Além de paixão pelas panelas, na hora do preparo, quem estuda 
vai sempre sair na frente, a técnica faz toda a diferença para via-
jar pela gastronomia de todos os continentes 
e preparar um prato francês ou fazer uma boa 
e saborosa feijoada: “Quando se usa a técnica, 
você sabe por exemplo como deixar um peixe 
mais macio ou uma carne bem temperada. 
Você precisa estar sempre estudando, vendo o 
que tem de novo no mercado; para melhorar as 
técnicas cada vez mais”.

Segundo a chef, muita gente pensa que 
o sucesso é ter um restaurante e, na hora de 
abrir o próprio negócio querem seguir a linha 
das comidas que estão na moda, com nomes 
difíceis, entretanto, o caminho para o sucesso, 
para ela, está ligado à comida gostosa e que 
venda: “Restaurante bom é restaurante cheio, 
sabe o nome gourmet? Me incomoda porque muitas vezes, só por 
causa da palavra, as pessoas cobram ou pagam mais caro”.

Dayse Paparoto, esteve no Centro Universitário de Cascavel 
- UNIVEL, para participar da Jornada Acadêmica de Gastrono-
mia. Quem se inscreveu, teve a oportunidade de participar de um 
workshop e de uma palestra, com o tema “Desafios atuais de um co-
zinheiro”. A chef, considera importante, que os alunos tenham uma 
proximidade com pessoas que estão há mais tempo na profissão. 
“Quem estuda Gastronomia precisa saber a realidade a ser enfren-
tada, quando eu passo a minha experiência, falo da paixão pela co-
zinha, mas mostro que não existe conto de fadas, a vida não é feita 
de ilusão”. Dayse, contou sobre os planos de formar uma família, ela 
sonha em casar e ter filhos e quando questionada sobre qual prato 
prepararia, ela brinca com um sorriso no rosto: “Com certeza, vou 
pedir um delivery de uma bela e saborosa pizza”. Para a vencedora 
do primeiro MasterChef, a dica, para quem quer ter sucesso na culi-
nária está na busca por conhecimento. “Aprenda o máximo que você 
puder, o sucesso na cozinha não depende só de colocar a barriga no 
fogão e, sim estudar e praticar muito”. 



MITHRA

Cervejarias artesanais:
um negócio em ascensão 

O terceiro maior mercado de cerveja do mundo 
é o brasileiro, ficando somente atrás da Chi-
na e dos Estados Unidos. Além da produção, 

não há dúvidas que a “breja” é a bebida preferida dos 
brasileiros, principalmente, se for bem gelada!

O gosto pela cerveja não somente cresceu nos 
últimos anos como também ganhou novas formas, 
gostos e estilos. Somente em 2017 foram concedidos 
91 novos registros de estabelecimentos produtores de 
cerveja, de acordo com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Além disso, são 
7540 produtos, entre cervejas e chopes, registrados 
pelas cervejarias do país. Atualmente, estão registra-
das 610 cervejarias no Brasil e o número de estabe-
lecimentos apresentou um aumento considerável na 
última década, crescendo cerca de seis vezes, desde o 
ano de 2007. 

O Mapa atribui este crescimento principalmen-
te à abertura de pequenas cervejarias, consideradas 
microcervejarias ou artesanais. “Embarcando” nessa 
tendência, após observar este desenvolvimento satisfatório, o engenheiro agrônomo Leonardo Bordin resolveu 
abrir seu próprio negócio de cervejas em Cascavel. 

Batizada de Mithra, a cervejaria fica localizada na área rural do município e de acordo com Leonardo, é um 
negócio familiar. “É um empreendimento bacana e dificilmente alguém fica chateado com nosso trabalho”, brinca. 

“Estamos funcionando há quase dois anos e produzimos cerca de 600 litros por mês e oito estilos diferentes de 
cervejas fornecidos em barril ou garrafas. Nossa ideia inicial era conseguir manter a cervejaria, sem objetivo de lu-
cro. Porém, já estamos com projeto de ampliação para o próximo ano para poder atingir novos mercados”, explica. 

A cervejaria conta com quatro fermentadores de 100 litros, um fermentador de 500 litros, moinho para mo-
agem do malte, panelas para mostura, clarificação e fervura. Segundo Leonardo, são cerca de nove dias de pro-
dução, além dos vários dias de fermentação e maturação para renovar o estoque mensal das cervejas. Claro, cada 
cerveja possui uma receita, portanto, período e maneira diferentes para ficarem prontas. 

Uma novidade que a Mithra 
promete com a ampliação é a hos-
pedagem de cervejarias ciganas, 
que se caracterizam pela produção 
independente de cervejas, ou seja, 
a pessoa não possui a estrutura fí-
sica, mas deseja fazer sua própria 
bebida. Neste caso, a Mithra ofe-
rece a estrutura ou então o espaço 
para o fermentador independente, 
assim é possível que o cigano fa-
brique o produto dentro das nor-
mas e com registro.



Para produzir uma cerveja são necessárias basicamente matérias-
-primas como água, malte, lúpulos, levedura e algumas especiarias de-
pendendo do estilo da bebida.

O processo inicia com a moagem do malte, que deve ser levemente 
triturado para preservar a casca utilizada como filtro posteriormen-
te. Após a moagem o malte é levado para a tina de mostura 
onde acontece um processo de quebra enzimática de ami-
do, que se transforma em açúcares mais simples para 
que a levedura possa consumi-los e transformá-
-los em gás carbônico e álcool. O processo de 
mostura dura de 1 a 2 horas e então se ini-
cia a clarificação, que serve para separar 
o bagaço do malte (cascas e outros com-
postos), do líquido açucarado que agora se 
chama mosto.

Após isso, o mosto é fervido por cerca de 
1 hora e meia e nesta etapa são adicionados 
os lúpulos responsáveis pelo amargor e, em 
alguns casos, também pelo aroma da cerveja. 
Terminada esta etapa, é realizado o processo 
chamado whirlpool que separa proteínas e ou-
tras substâncias do mosto clarificado. Ele então 
será resfriado a temperaturas que variam de 9 a 20 
graus e bombeado para o fermentador, onde será 
adicionada a levedura. Dá-se então, o início do pro-
cesso de fermentação cuja duração geralmente varia 
entre 4 e 10 dias. Somente após todas estas etapas o 
líquido é denominado cerveja. Então, se reduz a tempe-
ratura até cerca de 0 grau para que se inicie a maturação, 
processo que pode durar de 15 dias a vários meses. Há cer-
vejas que maturam por cerca de dois anos antes de serem 
comercializadas.

Todo este processo e suas variações são determinantes 
para caracterizar os diferentes estilos de cerveja. Atualmente 
são conhecidos e catalogados oficialmente mais de 120 deles, 
cada qual com suas características e particularidades. As cervejas 
artesanais possuem o grande diferencial de qualidade, desde a maté-
ria-prima que é utilizada até o respeito à correta técnica de fabricação, 
tempo de maturação do produto e, em sua grande maioria, sem a adição 
de estabilizantes e conservantes, o que gera produtos de melhor quali-
dade e muito saudáveis se consumidos com moderação.

 “Conhecendo o processo de fabricação da cerveja os clientes podem 
entender o porquê a artesanal é diferenciada. Há todo um trabalho e 
cuidado neste processo que envolve muita dedicação e carinho. Cada 
produto que sai daqui é um filho que vai para o mercado e ficamos na 
expectativa que agrade os consumidores”, relata Leonardo. 

Você sabe como é feita a cerveja?



GIRO GOURMET

Em 2017, a Festa da Padroeira realizada em Cascavel completou a 65ª edição e contou com uma extensa progra-
mação. Entre os dias 6 e 12, novenas e missas celebraram os 300 anos de Aparecida, a padroeira do Brasil. Já na 
parte gastronômica, a Festa contou com café colonial, jantar italiano, porco à paraguaia, sukiyaki e costelão, além 
de barracas com diversas opções de saborosas de comidas. 

Festa da Padroeira 

O Chef Alcides Gomes, 
professor no curso de Gas-
tronomia da Universidade 
Federal de Pelotas, a Chef 
e gastrônoma Andressa 
Ebling, e o cozinheiro da 
Rede Globo Jimmy Ogro, 
durante a Jornada Acadê-
mica de Gastronomia da 
Univel. 

Chef Wellington Yuji Honda, mora-
dor da Tailândia, compartilhou co-
nhecimentos na Jornada Acadêmica 
de Gastronomia da Univel. Na foto 
acompanhado da Chef e gastrôno-
ma Andressa Ebling.

Jornada de Gastronomia 
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No dia 15 de outubro foi realizada 
a 9ª edição do Festival do Carnei-
ro em Cascavel, pelo Rotary Clube 
de Cascavel Harmonia e Rotary 
Clube Cascavel da Paz. O even-
to beneficente destinou parte da 
renda arrecadada para o Hospital 
Uopeccan.

Festival do Carneiro

A Univel Centro Universitário promoveu no mês de setembro os cursos 
livres “Risotos Clássicos Italianos” e “Hambúrguer Gourmet Harmoni-
zado com Cerveja”, conduzidos pelas professoras Sandra Maria Borcoi 
e Gabriela Guedes.

Cursos livres

No dia 18 de outubro, em parceria com a Uopeccan, a Harlem Hambur-
gueria promoveu um dia especial às crianças pacientes do hospital. Elas 
ganharam um passeio no Planet Play no shopping e foram ao Harlem. 
Com direito, a sanduíches, porções de batata frita, refrigerante e sorvete 
para todos, a empresa mostrou que além de ser um exemplo de excelência, 
é um exemplo de amor ao próximo. A hamburgueria também criou uma 
sobremesa descolada, uma taça de sorvete colorida que lembra o universo 
de unicórnios e toda a fantasia do mundo infantil. Os valores obtidos com 
as vendas desta sobremesa serão totalmente revertidos para a Uopeccan. 
“Com certeza foi muito gratificante! Também ficamos felizes com os agra-
decimentos e com os abraços sinceros que recebemos dos pequenos E já estamos planejando outras ações solidá-
rias”, declara Bruna Souza Celuppi, Marketing e Sócia da Harlem. 

Harlem promove ação solidária 

Foram servidos 66 metros de bolo no dia 14 de novembro, em comemo-
ração ao aniversário de Cascavel, tamanho correspondente à idade do 
município.  Para preparar os 800 quilos de bolo, foram necessários 150 
quilos de açúcar, 250 quilos de farinha, 280 dúzias de ovos e 12 quilos 
de fermento em pó, entre outros ingredientes. Cascavel merece celebrar 
esta data!

Aniversário de Cascavel

Durante os dias 19, 20 e 21 de se-
tembro o Sindicato de Panificação 
e Confeitaria (Sindap) promoveu 
o curso “Confeitaria, Panificação e 
Salgados”, em parceria com a Ana-
conda – Farinha de Trigo e o Senai.

Sindap




























