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Tudo sobre os nutrientes
que formam a estrutura
do nosso corpo

PROMOÇÃO
Além de ir ao estádio,
você pode concorrer a
casas e a 1 milhão de reais!

Proteínas 
e saúde
equilíbrio
alimentar



Como aqueles alto-falantes que anunciam a próxima substituição

num jogo de futebol,a Nestlé tem orgulho de informar:“Sai a vio-

lência, entra a paz”.E tem orgulho de comemorar junto com você

a grande vitória da promoção “Torcer pelo seu time faz bem”

– trazer a família brasileira de volta aos estádios num clima de tran-

qüilidade e bem-estar que há muito não envolvia o mais apaixo-

nante dos nossos esportes.

Diante do imenso sucesso da promoção – traduzido também na

arrecadação de mais de 150 toneladas de Nescau e NESCAFÉ para

entidades assistenciais –, entramos com todo fôlego no “segundo

tempo”. A partir de agora, além de poder votar no jogador mais

bonito e no time mais querido do campeonato,você vai poder con-

correr a casas, camisas oficiais dos times e a um grande prêmio

de 1 milhão de reais em dezembro.Confira os detalhes na pági-

na 26 e não perca tempo! 

Esta edição marca ainda a continuação das matérias sobre a pirâ-

mide alimentar,nas seções Vida Saudável e Harmonia à Mesa,onde

você encontrará muita informação sobre as proteínas.E traz tam-

bém um Água na Boca especial de primavera, com receitas pra lá

de perfumadas,um Passeio por Bonito,no Mato Grosso do Sul, as

práticas sugestões de Maggi,as dicas de reciclagem para as crianças...

Desejamos que você tenha uma gostosa leitura.E que continue nos

ajudando a provar que é possível, sim, fazer do Brasil não apenas

o país do futebol, mas o país do futebol sem violência.

Com um carinhoso abraço de toda a equipe do
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Vida Saudável

em construção
o corpo

As proteínas estão para o nosso corpo assim como os tijolos para uma
casa – ajudam a formar e manter a estrutura que garante a vida

O termo proteína 

deriva do grego 

proteía, que significa 

“primazia”. O prefixo 

prôto, em grego,

indica “o primeiro”,

“o que está à frente”,

“o principal”.

EQUILÍBRIO ALIMENTAR

N
as últimas edições você
ficou sabendo sobre os
conceitos da pirâmide

alimentar e quais são os grupos
de alimentos que mais forne-
cem energia. Agora chegou a
vez de mostrar as principais fon-
tes de proteínas – mas sempre
lembrando que, como indica a
pirâmide, todos os alimentos,de
todos os grupos, são importan-
tes para quem deseja ter uma nu-
trição saudável. O segredo para
se alimentar bem, você sabe,
é fazer refeições com porções
equilibradas de alimentos varia-
dos. E, claro, nunca perder de
vista que a alimentação também
pode (e deve!) ser uma grande
fonte de prazer.

Como o próprio nome diz,as
proteínas constituem o prin-
cipal componente do nosso or-
ganismo.São elas que constroem,
mantêm e renovam todos os te-
cidos corporais, como a pele, os
músculos e os órgãos.E são elas,
também,que desempenham ou-
tros importantes papéis,como os
de acelerar reações químicas
(cumprido pelas enzimas), trans-
portar oxigênio pelo sangue a to-
das as partes do corpo (tarefa das
hemoglobinas) e proteger o or-
ganismo contra doenças (das

imunoglobulinas), só para ficar
em alguns exemplos.

Como você vê, onde há vi-
da, há proteínas em ação! 

Combinando 
aminoácidos
Quando a gente ingere um ali-
mento, inicia-se o processo di-
gestivo que,primeiro na boca e
depois no estômago e no intes-
tino, irá “quebrar”os nutrientes
para que eles possam ser apro-
veitados pelo organismo. E na
digestão das proteínas não é di-
ferente:elas são reduzidas a uni-
dades menores, os chamados
aminoácidos,que então podem
ser recombinadas para constituir
as novas proteínas que irão man-
ter músculos,ossos, sangue e ór-
gãos vitais.

Existem 20 aminoácidos ex-
tremamente importantes para o
ser humano. Dentre eles, 9 são
considerados essenciais porque o
nosso corpo não consegue fabri-
cá-los – precisam, portanto, ser
obtidos dos alimentos mais ricos
em proteínas, como as carnes e
os ovos, o leite e as leguminosas
(por exemplo, feijão e  soja).As
proteínas de origem animal con-
têm esses aminoácidos essen-
ciais em quantidade suficiente,e

Quer outros exemplos? Há

proteínas “especializadas”

em dar resistência à pele 

e aos ossos (colágeno),

aos ligamentos (elastina) 

e ao cabelo e às unhas 

(queratina). E ainda tem

mais: algumas delas ajudam

a ordenar a atividade das 

células – caso, por exemplo,

de hormônios como a 

insulina, que regula o 

transporte dos açúcares.
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Vida Saudável

por isso são conhecidas como proteínas com-
pletas. Já as proteínas de origem vegetal são
consideradas incompletas porque, em sua
maioria, não têm um ou alguns dos aminoá-
cidos essenciais. Mas é possível combinar os
alimentos de origem vegetal (é o clássico ca-
so do feijão com arroz) para obter uma inges-
tão protéica completa.

Não é necessário consumir todos os ami-
noácidos essenciais de uma vez só – eles po-
dem ser ingeridos nas várias refeições ao lon-
go do dia. Basta manter um cardápio equili-
brado e variado.

Grupo do leite e de seus derivados
Leite –Alimento dos mais completos, o lei-
te fornece elevadas quantidades de proteínas
completas e é também nossa principal fon-
te de cálcio, um mineral de vital importân-
cia para a formação e a manutenção dos os-
sos e dentes.

Queijos – Não importa a variedade,os quei-
jos também constituem ótimas fontes de pro-
teínas e cálcio. É o caso do queijo petit suis-
se Chambinho.
Iogurtes e bebidas lácteas fermentadas
– Além de terem um conteúdo nutricional se-
melhante ao do leite,o iogurte e as bebidas lác-
teas fermentadas possuem bactérias lácticas be-
néficas.Leites fermentados como o Chamyto
e o Molico LC1, por exemplo, contam ainda
com lactobacilos especiais que melhoram o
equilíbrio da flora intestinal.
Outros produtos lácteos – Sobremesas
lácteas como pudins e manjares devem ser con-
sumidas com mais moderação, pois, embora
tragam os benefícios do leite, possuem tam-
bém açúcares.

Já a manteiga e o creme de leite são obti-
dos a partir da gordura do leite.Por isso,ocu-
pam o topo da pirâmide, no grupo dos óleos
e gorduras.

O grupo das leguminosas – feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha,
soja – constitui a principal fonte de proteínas de origem vegetal

UMA EXIGÊNCIA PARA CADA IDADE

As necessidades diárias de proteínas variam con-
forme a idade e o estado fisiológico. Crianças pe-
quenas e adolescentes, que atravessam fases de
crescimento, requerem mais proteínas que os
adultos em proporção ao peso do corpo – essa ne-
cessidade chega a 1 grama de proteína para cada
quilo.Gestantes e lactantes também têm necessi-
dades maiores de proteínas. É importante dizer que
as necessidades de proteínas só são válidas se as
de energia também forem satisfeitas. Em outras
palavras, se o corpo tem uma dieta pobre em ca-
lorias, irá usar parte das proteínas para compen-
sar esse déficit energético,com óbvios prejuízos pa-
ra o crescimento e a manutenção dos tecidos.

Para quem é vegetariano, as necessidades de
proteínas podem ser satisfeitas com uma dieta va-
riada de vegetais e com a combinação, por exem-
plo, de leguminosas com cereais – estes, embora
sejam fontes especialmente ricas em carboidra-
tos,possuem proteínas que se complementam às
das leguminosas.Mas é bom lembrar que a gen-
te também precisa de determinadas vitaminas
e minerais que não estão presentes em alimen-
tos de origem vegetal.

Os alimentos que contêm 
microrganismos vivos 

benéficos à saúde, como 
o Chamyto e o Molico LC1, são

chamados de probióticos.
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Grupo das carnes e dos ovos
Carnes – Em termos nutricionais,as carnes ver-
melhas de boi e de porco e a carne branca de
frango  se equivalem na riqueza de seus teores
protéicos.O que pode variar é a quantidade de
gordura (como no corte do cupim,por exem-
plo) e de minerais (nas carnes vermelhas en-
contram-se altos teores de ferro).Ao contrário
do que se costuma dizer, as carnes de primei-
ra e de segunda são ambas ricas em proteínas
e só se diferenciam pela maciez das suas fibras.
As carnes de segunda, embora sejam mais du-
ras, ficam mais macias de acordo com a manei-
ra e o tempo de cozimento.
Peixes – Os peixes também possuem proteí-
nas de alta qualidade e em ótimas proporções.
Atualmente os especialistas em nutrição reco-
mendam a ingestão de atum, salmão ou sardi-
nha pelo menos uma vez por semana, pois a
gordura presente nesses peixes seria benéfica
para a saúde do coração.Os peixes do mar tam-
bém são fontes de iodo.

Ovos – Os alimentos que proporcionalmen-
te mais contêm proteínas neste grupo,os ovos
podem substituir as carnes e o peixe em algu-
mas refeições. Mas é bom lembrar que a ge-
ma tem grande quantidade de colesterol.

Grupo das leguminosas
Feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha, soja...
Além de conterem carboidratos e fibras, essas
sementes são ricas em proteínas.Mas recomen-
da-se que sejam preparadas ou servidas junta-
mente com cereais,que possuem aminoácidos
que faltam às leguminosas para aumentar o teor
protéico. As leguminosas também fornecem
elevados teores de fibras e,como todo alimento
de origem vegetal, não contêm colesterol.

Então,é isso.Olho nas proteínas! Foram elas
também que, ajudando a gerar e transmitir os
impulsos nervosos do seu cérebro,garantiram
que você pudesse ler e interpretar estas pági-
nas de mais uma seção Vida Saudável!  

equilíbrio
alimentar

Fonte: Philippi ST, Ribeiro LC,

Latterza AR,Cruz ATR.

Pirâm
ide Alim

entar Adaptada

Apesar da origem 

animal, a gordura de 

alguns peixes possui 

uma composição química 

muito parecida com a 

das gorduras vegetais no

que se refere a ácidos 

graxos poliinsaturados

ômega-3, que, acredita-se,

ajudam na proteção contra 

doenças cardiovasculares.

Na pirâmide alimentar desenvolvida 
pela doutora Sonia Tucunduva Philippi,
professora associada de Nutrição 
da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, as
leguminosas (feijão, soja etc.) 
ganharam um grupo só delas,
no mesmo “andar” que abriga 
os grupos do leite e das 
carnes e ovos.
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No cardápio, as
Harmonia à Mesa
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Carne, soja e ovos são a base de três receitas protéicas, com
ingredientes e dicas para torná-las ainda mais nutritivas 

A
gora que você ficou sabendo como funcio-
na o mundo das proteínas,que tal partir pa-
ra a prática fazendo receitas simples e nutri-

tivas com os ingredientes protéicos da pirâmide? É
claro que você já prepara muitas delas,mas não cus-
ta nada conhecer outras,não é mesmo? Então,suge-
rimos aqui três receitas – com carne, soja e ovos –,

as duas primeiras acompanhadas de indicações de
cardápio.Não perca, também,as dicas nutricionais
colocadas ao lado de cada uma delas.

E você sabe: para conseguir mais receitas equi-
libradas e saudáveis,é só acessar o Portal Cozinha
Nestlé: www.nestle.com.br/ cozinha.Bom ape-
tite. E bom clique!

equilíbrio
alimentar

INGREDIENTES
• meio quilo de filé mignon cortado 

em medalhões
• 1 cebola ralada
• 2 sticks de Caldo em Pó Maggi 

Bem Estar Carne
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1 xícara (chá) de vinho tinto seco
• meia xícara (chá) de ameixas pretas

sem caroço

MODO DE PREPARAR
Tempere os bifes com a cebola e espalhe
um stick de Caldo em Pó Maggi. Reserve.
Em uma frigideira aqueça o azeite aos
poucos e doure os bifes. Reserve e man-
tenha aquecido. Na mesma panela, des-
peje o vinho tinto, o outro stick de Caldo

em Pó Maggi dissolvido em meia xícara
(chá) de água quente e as ameixas e co-
zinhe por cerca de 5 minutos ou até que as
ameixas fiquem macias. Despeje o molho
sobre os bifes e sirva a seguir.

DICA
Você pode substituir o filé mignon por con-
tra-filé cortado em bifes grossos.

Filés com molho de ameixas
Rendimento: 4 porções

Esses cortes 
são macios e
ideais para 
grelhar. As carnes
são fontes de 
proteínas e ferro.

Nutrição, saúde e bem-estar na Internet
Você sabe como estimular seus filhos pequenos a fazer exercícios? Conhece os
meios para equilibrar as refeições de uma pessoa que pratica esportes, em qualquer
fase da vida? Quer dicas para dar um tempo e relaxar em meio à correria do dia-a-
dia? Sabe o que é mito e o que é verdade na gravidez? 

Você pode encontrar as respostas para essas e muitas outras perguntas no novo
Portal Nestlé Faz Bem (www.nestle.com.br/nestlefazbem). Lançado há quatro me-
ses especialmente para quem procura bem-estar físico e mental e deseja manter uma
alimentação balanceada, o site está fazendo um tremendo sucesso na Internet.

Não deixe de conhecer e visitar. E, claro, de contar para todo mundo – porque mos-
trar as coisas boas da vida e trocar idéias também faz muito bem!
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Sugestão de cardápio

• Salada de rúcula e tomate cereja
• Arroz
• Cenouras sauté
• Suco de maracujá
• Sorvete Nestlé de sua preferência
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Ovos nevados 
com creme inglês
Rendimento: 6 porções

Harmonia à Mesa

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de soja em grãos
• 1 colher (sopa) de manjericão 

fresco
• 1 xícara (chá) de tomate 

cereja cortado em 
quatro partes

• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 stick de Meu Segredo Maggi
• 1 colher (sopa) de queijo 

parmesão ralado no ralo grosso
• 1 pé de alface picado

MODO DE PREPARAR
Em uma panela, ferva os grãos de
soja com três xícaras (chá) de água,
durante 5 minutos. Escorra e lave
em água fria. Coloque a soja em
uma panela de pressão com um
litro de água, tampe e leve ao fogo.
Após iniciar fervura, abaixe o fogo
e cozinhe por cerca de 20 minutos,
até que esteja macia. Apague o
fogo, aguarde sair toda a pressão,
escorra e deixe esfriar. Coloque a
soja cozida em uma saladeira e

junte os ingredientes restantes.
Leve à geladeira até o momento de
servir. Sirva sobre a alface picada.

DICA
A soja gera muitos derivados tam-
bém usados na culinária, como o
molho de soja (shoyu),o queijo tofu,
a proteína texturizada, a farinha e
o leite de soja, entre outros.

Salada de soja 
Rendimento: 5  porções

Os ovos são ricos
em proteínas,
vitaminas 
e minerais.
Devido à grande
concentração 
de colesterol na
gema, limite seu
consumo a quatro
por semana.

INGREDIENTES
ovos nevados

• 1 lata de Leite Moça
• a mesma medida (da lata) de leite
• 4 ovos
• 4 colheres (sopa) de

açúcar de confeiteiro

creme inglês

• 1 colher (chá) de 
essência de baunilha

• raspas da casca 
de 1 limão

MODO DE PREPARAR
ovos nevados

Em uma panela misture o Leite Moça, o leite e a
mesma medida (da lata) de água e leve ao fogo até
ferver. Abaixe o fogo e mantenha aquecido. Bata as
claras em neve, junte aos poucos o açúcar de
confeiteiro peneirado e continue batendo até formar
um suspiro firme. Coloque às colheradas porções das
claras batidas na panela com leite quente. Cozinhe
por cerca de 2 minutos e vire com uma escumadeira
para cozinhar do outro lado. Retire as porções da pa-
nela, deixe escorrer bem o leite e coloque-as em uma
compoteira. Reserve o leite.

creme inglês

À parte, peneire as gemas e junte um pouco do leite
que ficou reservado. Acrescente a baunilha e misture
bem. Despeje essa mistura no leite que sobrou na pa-
nela, fora do fogo, mexendo sempre para evitar que
talhe. Leve ao fogo bem baixo, sem parar de mexer até
obter um creme aveludado. Junte as raspas de limão e
despeje o creme sobre as claras cozidas. Leve à gela-
deira e sirva bem gelado.

DICA
Use uma panela grande para evitar que o leite derra-
me quando ferver. Mantenha sempre a atenção!

Muito rica em proteínas e
elementos funcionais, a soja 
é uma grande aliada das 
mulheres. Ela ameniza os sintomas
da pré-menopausa e diminui 
o risco de osteoporose.
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Sugestão de cardápio

• Pasta ao Molho de Tomate 
e Bacon Maggi

• Suco de uva
• Creme de papaia
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Equilíbrio Alimentar

equilíbrio
alimentar

Os alimentos ricos em proteínas presentes na pirâmide 
alimentar estão divididos em três grupos

1 pote (200 g) de
Iogurte Natural

Nestlé

5 colheres de sopa (90 g) 
de carne moída refogada

2 unidades e meia (125 g) 
de ovo cozido

= =

1 unidade (100 g) de filé
de frango grelhado

As proteínas, no dia-a-dia

1 copo (250 ml)
de leite

1 fatia (50 g) de 
queijo minas frescal

=

= ==
1 unidade (100 g) 
de filé de salmão

Leite, queijo e iogurtes
3 porções diárias

Carnes e ovos
1 a 2 porções diárias

são ricos em cálcio e em proteínas completas
cada porção fornece cerca de 120 kcal 

são ricos em proteínas completas 
(as carnes contêm ferro de ótimo aproveitamento)
cada porção fornece cerca de 190 kcal 

1 colher de servir (43 g)
de soja cozida

1 colher e meia de sopa
(36 g) de grão-de-bico

1 concha (86 g) 
de feijão cozido (50% de caldo)

= ==

2 colheres de sopa (48 g)
de lentilha cozida

Leguminosas
1 porção diária

são fontes de proteínas e gorduras vegetais
cada porção fornece cerca de 55 kcal 

2 fatias (40 g) 
de queijo prato

Essa divisão em grupos leva em conside-
ração as outras características nutricio-

nais dos alimentos,como a riqueza em cál-
cio ou em proteínas completas.

Todos os grupos de alimentos são im-
portantes e necessários para manter uma
alimentação equilibrada. Cada porção 
indicada corresponde à quantidade de
alimentos consumida habitualmente –

deve-se lembrar que as porções fornecem
calorias equivalentes e que as substituições
devem ser feitas sempre dentro de um mes-
mo grupo.

Veja também nas edições anteriores de
Nestlé com Você ou no Portal Nestlé Faz
Bem (www.nestle.com.br/ nestlefazbem)
as porções recomendadas de cada grupo da
pirâmide.
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Q
uem não fica com água na
boca ao sentir aquele
cheirinho de boa comida

em preparação, de uma carne
cozinhando na panela, um bolo
crescendo bonito no forno, um
molho encorpando na chama
mais baixa do fogão?

Pois é.Os deliciosos aromas da
cozinha acompanham nossa vi-
da desde que nos entendemos
por gente. E é na primavera –
uma estação não só de cores mas
de cheiros e sabores – que surge
uma oportunidade e tanto de
ampliar esse repertório, desco-
brindo novos ingredientes e no-
vas formas de aromatizar o que
em si já é muito perfumado.

Quando se trata de olfato,as er-
vas frescas e as especiarias são um
grande prazer não só para quem
cozinha mas também para quem
está chegando e vai saborear a re-
feição.Desde o pré-preparo,elas
exalam todo o frescor e a diver-
sidade da natureza e vão ativan-
do nossos sentidos para as delí-
cias que estão por vir.

Em outras palavras, nossas re-
feições começam bem antes de ir
à mesa e, por isso, ficam muito
mais completas,dando-nos uma
sensação de plenitude que faz
muito bem.É essa sensação, esse
bem-estar típico da primavera,
que desejamos a você ao criar as
receitas destas páginas.

Então, como dizem carinho-
samente os baianos, um cheiri-
nho pra você!

Receitas em que o aroma tem papel fundamental,
tornando nossas refeições ainda mais prazerosas e completas 

INGREDIENTES

• 1 pé de alface picado
• meia xícara (chá) de trigo 

para quibe
• 3 tomates sem sementes, picados
• meia cebola picada
• 1 pepino pequeno picado
• 1 maço de salsa e cebolinha 

verde, picado
• meio maço de hortelã picado
• meia colher (chá) de pimenta-

do-reino moída
• meia colher (sopa) 

de Fondor Maggi
• 3 colheres (sopa) 

de suco de limão
• 3 colheres (sopa) de azeite

MODO DE PREPARAR 

Coloque a alface em uma traves-
sa e reserve. Lave bem o trigo e
deixe-o de molho em água fria por

cerca de 30 minutos. Escorra-o e
aperte-o com as mãos, até retirar
toda a água. Misture com o toma-
te, a cebola, o pepino, a salsa, a ce-
bolinha e a hortelã.Tempere com
a pimenta, o Fondor, o suco de li-
mão e o azeite, misturando bem.
Arrume sobre a alface picada e
sirva a seguir.

DICAS

1. As ervas frescas são sempre mui-
to bem-vindas na cozinha. Elas
exalam o frescor da natureza des-
de o pré-preparo, quando são lava-
das e cortadas. A hortelã e a salsa
são especialmente utilizadas em
diversas receitas. 2. Você pode ser-
vir o tabule de maneira diferente:
separe folhas de alface pequenas e
preserve-as inteiras. Sirva o tabule
dentro das folhas de alface.

Tabule fresquinho Rendimento: 5 porções
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Água na Boca

INGREDIENTES

• 1 lata de Leite Moça
• 1 xícara (chá) de leite
• meia xícara (chá) de óleo
• 1 colher (chá) de sal
• 2 colheres (chá) de sementes 

de erva-doce
• 2 xícaras (chá) de fubá
• 1 xícara e meia (chá) de 

polvilho doce
• 2 ovos
• 1 colher (sopa) de fermento 

em pó
• manteiga para untar
• fubá para polvilhar

MODO DE PREPARAR 

Misture bem o Leite Moça, o leite, o
óleo, o sal e a erva-doce e leve ao
fogo. Quando iniciar fervura, junte
de uma só vez o fubá peneirado
com o polvilho e mexa rapidamen-
te para não formar grumos. Con-
tinue mexendo até começar a sol-
tar da panela, deixando no fundo
uma crosta. Passe para uma tigela
grande e junte os ovos, um a um,
mexendo bem após cada adição.
Quando a massa já estiver fria,
coloque o fermento e misture
bem. Unte uma xícara de chá com

manteiga e polvilhe com fubá. Co-
loque porções de massa e movi-
mente a xícara em círculos algu-
mas vezes, formando as broinhas.
Arrume sobre uma assadeira un-
tada e polvilhada com fubá. Asse
em forno alto (220 ºC), preaqueci-
do, por cerca de 20 minutos.

DICAS

1. O aroma da erva-doce com o
fubá pede um cafezinho. Que tal
preparar um NESCAFÉ Original e
sentir todo o conforto e bem-es-
tar que essa dupla pode oferecer?
2. As sementes de erva-doce tam-
bém são conhecidas por sua fun-
ção terapêutica digestiva.

Broinhas de fubá
Rendimento: cerca de 40 unidades

INGREDIENTES

• 1 maço de manjericão fresco
• 1 dente de alho
• meia xícara (chá) de azeite
• meia xícara (chá) de nozes picadas
• 1 stick de Caldo em Pó Maggi Bem Estar Galinha 
• 10 fatias de pão italiano
• 50 g de queijo parmesão  ralado grosso

MODO DE PREPARAR 

Bata rapidamente no liquidificador o manjericão, o
alho, o azeite, as nozes e o Caldo em Pó Maggi.
Espalhe a mistura sobre os pães e distribua o queijo
parmesão. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido,
por cerca de 15 minutos ou até que o queijo derreta.
Sirva quente como entrada.

DICA

O ideal é que a cobertura de manjericão ainda con-
tenha pedaços dos ingredientes.

Bruschettas
ao manjericão Rendimento: 10 fatias

Se quiser mais receitas 
fresquinhas e cheias de aroma,
acesse já o Portal Cozinha

Nestlé, www.nestle.com.br/

cozinha. Entre em “Dicas e 
truques” e, no menu “Saiba
mais”, procure o tema “Toque
de Frescor”. Ou consulte a 
seção  “Temas anteriores” e,
no menu “Salgada”, o tema 

“Jardim de Cheiros”.
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INGREDIENTES

flan

• 1 xícara e meia (chá) de leite 
• 1 lata de Creme de Leite Nestlé
• meia xícara (chá) 

de açúcar 
• 1 colher (chá) de 

essência de baunilha
• 1 envelope de gelatina 

em pó sem sabor (12 g)

calda

• 1 xícara (chá) de suco 
de laranja

• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 2 colheres (chá) de maisena

MODO DE PREPARAR 

flan

Em uma panela aqueça bem o lei-
te com o Creme de Leite e o açúcar.
Desligue o fogo e misture a essên-
cia de baunilha. Reserve. Junte à
gelatina cinco colheres (sopa) de
água fria e leve ao fogo em banho-
maria para dissolver. Misture  ao
creme reservado,distribua em for-
minhas levemente untadas com
óleo e leve à geladeira por cerca de
12 horas ou até estar firme.

calda

Em uma panela misture todos os
ingredientes da calda e cozinhe em
fogo baixo até engrossar. Sirva os
flans com a calda, decorados com
raspas de casca de laranja, flores
comestíveis ou fava de baunilha.

DICAS

1. A baunilha é a fava de uma or-
quídea originária da América Cen-
tral,usada pelos astecas para aro-
matizar a bebida de chocolate. É
possível substituí-la em receitas
pela essência de baunilha, mais
comum e acessível. 2. Você pode
aromatizar o açúcar colocando
uma fava de baunilha em um pote
bem fechado com 2 kg de açúcar.
O resultado é o chamado “açúcar
de baunilha” ou “de vanille”.

Panacotta 
com calda 
de laranja
Rendimento: 6 porções



Passeio

Bonito demais!
Rios de água cristalina, cachoeiras, grutas e fauna e flora
exuberantes justificam a fama de Bonito, no Mato Grosso do Sul
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S
e há um lugar que faz jus ao nome que tem,
esse lugar é Bonito. Basta perguntar para
qualquer pessoa que já esteve por lá,que a res-

posta vai ser sempre a mesma, com o mesmo ad-
jetivo traduzindo todo o deslumbramento vivido
nos arredores dessa pequena cidade distante pou-
co mais de 270 quilômetros de Campo Grande,ca-
pital do Mato Grosso do Sul.

Localizada a um passo do extremo sul do Pan-
tanal Matogrossense,Bonito é como o cartão de vi-
sitas de uma das regiões mais belas do planeta.E que
cartão de visitas! Quem vai até lá pode reunir no
mesmo álbum de lembranças as descidas a caver-
nas e grutas com piscinas de água azulzinha,os ba-
nhos em cachoeiras de linda formação e – é claro
– os mergulhos em rios nos quais dá para nadar e
boiar ao lado de peixes coloridos, como se a gen-
te estivesse dentro de um grande e cristalino aquá-
rio. Isso sem falar nas visitas a sítios arqueológicos
e nos passeios de bicicleta ou a cavalo, uma chan-
ce e tanto para observar as incontáveis espécies ani-
mais e vegetais que povoam a mata da região.

Muita gente vai com a família,que se diverte prin-
cipalmente nos mergulhos de rio,pais e filhos brin-
cando juntos.Mas tem espaço,também,para aque-
les turistas mais aventureiros, que procuram a
adrenalina de modalidades como o rapel (a desci-
da de paredões de rocha com o auxílio de cordas),
o rafting (a descida de rios em botes) e os vôos de
ultraleve e parapente (uma mistura de asa-delta com
pára-quedas).

Um mundo à parte embaixo d’água
Mergulhar e boiar ao lado de cardumes de peixes
coloridos é sem dúvida “a atração”de Bonito.Afi-
nal, não é preciso nem saber nadar para embarcar
na aventura, uma vez que as roupas de neoprene,
que protegem o corpo da baixa temperatura da
água,também auxiliam na flutuação.Basta escolher
um dos diversos  “aquários naturais” que existem
na região e relaxar em meio às plantas aquáticas,
na companhia de curimbatás,dourados,pacus e pi-
raputangas, entre outras espécies de peixes mansi-
nhos que existem por lá.

O Rio Sucuri, com 2 quilômetros de extensão,
é um dos mais procurados. Depois de uma trilha
por um trecho de mata,os visitantes chegam a um
mirante construído ao redor de uma enorme figuei-
ra,de onde é possível avistar a nascente do rio.Em
seguida, todos rumam para um deck de onde par-
tem para a flutuação nas águas transparentes do Su-
curi. O passeio é todo acompanhado por um bo-
te de apoio,e quem preferir pode descer o rio den-
tro dele, observando a fauna da região, repleta de
tucanos, papagaios e outras aves.

No Aquário N atural Baía Bonita também é
possível  flutuar por quase 900 metros ao lado de
peixes coloridos e entre plantas aquáticas. E, pa-
ra fechar o passeio com chave de ouro, adultos e
crianças podem escolher entre deslizar suspensos
em um cabo de aço sobre o Rio Formosinho ou
saltar em uma cama elástica sobre uma bóia den-
tro do mesmo rio.

A Gruta da
Lagoa Azul é
uma das
grandes
atrações de
Bonito, assim
como o nado e 
a flutuação em
rios de água
cristalina, ao
lado de diversas
(e mansinhas!)
espécies de
peixe.
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Viagem ao centro da Terra
A Gruta da Lagoa Azul é um dos mais belos car-
tões-postais de Bonito, passeio obrigatório. Em
seu interior há um lago de água incrivelmente
azulada, com cerca de 90 metros de profundida-
de.No inverno,quando os raios de sol a invadem,
a impressão que se tem é de que um balde de tin-
ta azul-turquesa foi despejado na imensa pisci-
na. E às vezes o vapor que sobe com o calor am-
plia o espetáculo, formando um belo arco-íris.

Descoberta em 1924 por índios terenas, a gru-
ta foi tombada pelo Patrimônio Histórico por
abrigar também uma espécie de sítio arqueoló-
gico. Em 1992, pesquisadores franceses
e brasileiros encontraram fósseis de pre-
guiças-gigantes e tigres-de-dente-de-sa-
bre, que viveram na região entre 6 mil
e 10 mil anos atrás.Mas, infelizmente,es-
ses achados não estão expostos.

Na descida até a gruta,com cerca de 100
metros, é proibida a entrada de menores
de 5 anos e,apesar da limpeza da água,não
é permitido nadar no lago.

As Grutas de São Miguel, localizadas
na Reserva Natural Parque Ecológico Va-
le Anhumas, a 12 quilômetros de Bonito,
também são imperdíveis. Para chegar até
elas o visitante anda sobre uma ponte pên-
sil com 200 metros de extensão,construí-
da em meio às copas das árvores. No in-

terior da caverna,há várias formações calcárias mui-
to antigas, como as estalagmites (rochsas que cres-
cem a partir do chão) e as estalactites (que crescem
a partir do teto). Com sorte, encontram-se os le-
gítimos donos do lugar – a coruja-das-torres e os
morcegos. O passeio dura em média duas horas e
a volta é feita em confortáveis carrinhos elétricos.

Para quem está atrás de aventuras mais radicais,
o Abismo de Anhumas é a pedida.O passeio ru-
mo à imensa caverna começa com um rapel com
72 metros por uma fenda natural aberta na rocha.
Friozinho no estômago é pouco para descrever a
sensação durante a descida.

A arara-azul é
uma das
incontáveis
espécies que
podem ser
observadas 
na região de
Bonito. Acima,
a prática do
rafting, uma
das opções mais
requisitadas
por quem quer
adrenalina alta.

Passeio
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Nos primeiros 10 metros o vão é mais estreito,
mas à medida que você vai descendo é possível avis-
tar o lago subterrâneo de águas cristalinas e todo o
interior do “buraco”. A aterrissagem é feita num
deck de madeira – e o prêmio para quem chega é
uma inesquecível flutuação com roupas especiais e
máscara. Com cerca de 80 metros de profundida-
de, o lago reserva gratas surpresas a quem mergu-
lha, com formações calcárias que podem ser vistas
da superfície.

Para embarcar nessa aventura sem riscos, é pre-
ciso ter bom preparo físico.Faz-se um treinamen-
to com técnicas de rapel no dia anterior ao da
aventura, para adaptação aos equipamentos.

Há muitas outras atrações em Bonito e nas vizi-
nhanças. Boa parte delas inclui mergulho autô-
nomo (com cilindros de oxigênio), flutuação, ca-
minhadas,passeios de bote,visitas a grutas,banhos
de cachoeira e observação de animais. Entre os
mais famosos estão o Bonito Aventura, o Parque
Ecoturístico da Bodoquena, a Cachoeira do
Aquidaban, o Projeto Vivo e o Serraventura.

Quando ir
É possível conhecer Bonito em qualquer época do
ano. No entanto, durante o verão, a maior incidên-
cia de chuvas dificulta a realização dos passeios
aquáticos, já que o nível dos rios aumenta e as águas
ficam turvas. No inverno, de junho a setembro, a
temperatura cai, mas o clima mais seco favorece as
atividades na água.

Água cristalina,
vegetação
exuberante e
céu azul: quem
vai a Bonito é
presenteado
com esta visão
do paraíso.

INGREDIENTES
• 1 pacu inteiro (2 kg)
• 3 colheres (sopa) de 

Fondor Maggi
• 2 colheres (sopa) 

de suco de limão
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 2 cebolas raladas
• 2 dentes de alho amassados
• 1 xícara e meia (chá) de farinha

de mandioca
• 1 xícara (chá) de salsa
• 1 folha de bananeira grande

MODO DE PREPARAR 
Limpe bem o peixe e retire as vís-
ceras. Tempere com metade do

Peixe na folha

de bananeira
Rendimento: 4 porções

Fondor e com o suco de limão. Re-
serve. Em uma panela, aqueça
uma colher (sopa) de óleo e refo-
gue a cebola e o alho. Junte a fari-
nha de mandioca, o restante do
Fondor e a salsa e mexa até ficar
levemente dourada. Recheie o
peixe com a farofa. Lave bem a
folha de bananeira e unte-a com
o óleo restante. Envolva o peixe
na folha e leve ao forno médio
(180 ºC), preaquecido, por cerca
de 60 minutos.

DICAS 

1. Você pode substituir a folha de
bananeira por papel de alumínio.
2. Se quiser, substitua o pacu por
dourado ou piau. 3. Se quiser, re-
tire a folha de bananeira seca e
sirva o peixe sobre uma folha no-
va e verde, untada com óleo.
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No Portal Cozinha Nestlé
(www.nestle.com.br/cozinha)

você pode ver o passo 
a passo ilustrado da

produção desta receita.

Preservação é tudo
Bonito é um dos poucos lugares no Brasil onde a
preservação da natureza é de fato levada a sério.
Não importa a atividade, saiba que será agenda-
da, paga e acompanhada por guias credenciados.
Assim, o número de turistas nunca ultrapassa o li-
mite diário estipulado por órgãos ambientais.

A preocupação com a preservação é tanta que
até o uso de protetor solar e de repelente, princi-
palmente nos mergulhos e flutuações, é vetado.A
pesca e os barcos motorizados também são proi-
bidos, salvo raras exceções. A natureza agradece.
E retribui, encantando a nova leva de visitantes!
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Água na Boca

Segredos de
liquidificador
Segredos de
liquidificador

PUDIM DE CENOURA

Dicas mais do que práticas para preparar delícias num instante

T
em quase 70 anos que os primeiros liquidificadores sur-

giram no mercado. De lá para cá, é claro, mudaram os

recursos,as velocidades e os desenhos deste revolucio-

nário aparelho.A única coisa que não mudou foi a capaci-

dade que ele tem de nos auxiliar na cozinha,permitindo rá-

pido preparo de sobremesas,vitaminas,sucos,sopas e de mais

uma infinidade de pratos doces e salgados.

Destacamos aqui três receitas que,não bastasse o fato de se-

rem de liquidificador, são preparadas com os produtos da li-

nha Maggi. Então, um viva à praticidade – em dose dupla!
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Novos Caldos pra você!
A linha de Caldos Maggi ganhou duas

variedades deliciosas e muito práticas.

O Caldo de Galinha com Azeite Maggi

permite que você prepare receitas

ainda mais saborosas e saudáveis,

graças à presença do azeite de oliva.

Já o Caldo de Carne Seca Maggi oferece todo o

sabor que encanta brasileiros de Norte a Sul – num

instante, você vai dar aquele toque especial a faro-

fas, virados, arroz de carreteiro, feijoa-

da, feijão tropeiro e muitas outras

receitas que tornam nosso dia-a-dia

mais gostoso. Experimente! 

Macarrão com 
molho de pimentão
Rendimento: 3 porções

INGREDIENTES 
• 2 xícaras (chá) de leite 
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de óleo
• meia xícara (chá) de espinafre cozido
• 2 sticks de Meu Segredo Maggi
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 xícara (chá) de palmito picado
• 50 g de salame cortado em tiras
• 1 tomate sem sementes, picado
• meio copo de Especialidade 

Láctea com Requeijão Nestlé
• manteiga para untar

MODO DE PREPARAR 
Bata no liquidificador o leite, os ovos, o óleo, o espi-
nafre e o Meu Segredo. Passe para uma tigela e jun-
te aos poucos a farinha e por último o fermento. Des-
peje a massa em um recipiente refratário médio (20
x 30 cm) untado e distribua o palmito, o salame e o
tomate. Coloque por cima o requeijão. Leve ao forno
médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 30 minu-
tos. Sirva a seguir.

DICAS
1. O espinafre é rico em vitamina A, ácido fólico, fer-
ro, sódio e potássio. 2. Diferentemente do que se faz
com outras hortaliças, a água do cozimento do es-
pinafre deve ser desprezada.

INGREDIENTES 
• 1 colher e meia (sopa) de sal
• meio pacote de macarrão tipo

farfalle (250 g)
• 1 xícara (chá) de leite
• 1 pimentão amarelo 

sem pele, picado
• 1 pacote de Molho 

Branco Variando 
o Cardápio Maggi

• 1 colher (chá) de salsa picada 
• 1 colher (sopa) de queijo

parmesão ralado

MODO DE PREPARAR 
Leve ao fogo uma panela grande
com dois litros e meio de água e o
sal. Assim que a água ferver adi-
cione o macarrão e deixe-o co-
zinhar até ficar “al dente”. En-
quanto isso, bata no liquidificador

o leite, o pimentão e uma xícara
(chá) de água. Transfira para uma
panela, misture o Molho Maggi e
leve ao fogo até ferver. Abaixe o
fogo e cozinhe por mais 3 minutos.
Escorra o macarrão, misture o mo-
lho e adicione a salsa e o queijo ra-
lado. Sirva a seguir.

DICAS
1. Aproveite o colorido dos pimen-
tões em saladas, cozidos e sopas.
2. Retirar a pele do pimentão o
torna menos indigesto. Para fazê-
lo, espete o pimentão com um
garfo de cabo longo e coloque-o
diretamente na chama do fogão.
Aguarde até que a pele fique
preta e se solte da polpa. Depois,
passe-o em água corrente e retire
a pele.

Torta de espinafre
Rendimento: 6 porções

Pudim de cenoura
Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES 
pudim

• 3 cenouras
• 1 cebola
• 3 ovos
• 2 colheres (sopa) de farinha 

de trigo
• 1 tablete de Caldo de Galinha 

com Azeite Maggi
• meia xícara (chá) 

de leite morno
• manteiga para untar
• farinha de trigo para 

polvilhar

cobertura

• meio copo de Especialidade
Láctea com Requeijão Nestlé

• 1 colher (chá) de salsa 
picada

• 1 colher (chá) de 
cebolinha verde picada

MODO DE PREPARAR 
pudim

Bata no liquidificador as cenouras,
a cebola e os ovos até obter um

purê. Passe para uma tigela, mis-
ture bem a farinha e adicione o
Caldo Maggi dissolvido no leite.
Reserve. Despeje em uma fôrma
com furo central (19 cm de diâme-
tro) untada e polvilhada. Leve ao
forno médio (180 °C), em banho-
maria e coberto com papel de alu-
mínio, por cerca de 1 hora ou até
estar cozido.

Cobertura

Misture o requeijão com a salsa e a
cebolinha e reserve. Desenforme o
pudim morno e cubra com a cober-
tura de requeijão. Sirva a seguir.

DICAS
1. Esta receita é uma nutritiva su-
gestão de entrada ou até mesmo
acompanhamento.2.As cenouras
devem estar firmes e de cor in-
tensa para o consumo, sem pig-
mentação verde ou roxa na parte
superior. Embora não tóxica,a cor
verde indica que a cenoura é mais
amarga.
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Liquidificador na Internet
Acesse já o Portal Cozinha Nestlé (www.nestle.

com.br/cozinha) para ver receitas, fotos e mais
dicas sobre os usos e recursos do liquidificador.



Xinxim de galinha Rendimento: 5 porções

Esteja você no sertão ou no litoral, tem sempre um bom
motivo para saborear as delícias da culinária nordestina

INGREDIENTES 
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• 1 colher (chá) de gengibre 

ralado
• 2 colheres (sopa) de coentro 

picado
• 1 colher e  meia (sopa) de 
castanha-de-caju torrada 
e moída

• 50 g de camarão seco, limpo 
e sem cabeça

• 1 colher (sopa) de amendoim 
torrado e moído

• 1 tablete de Caldo 
de Galinha Maggi

• 2 colheres (sopa) de 
azeite de dendê

• 1 kg de coxa e sobrecoxa 
de frango

MODO DE PREPARAR 
Bata no liquidificador a cebola, o
alho, o gengibre, o coentro, a cas-
tanha-de-caju, o camarão seco, o
amendoim e o Caldo Maggi dissol-
vido em uma xícara (chá) de água
quente, até formar uma pasta. Re-
serve.
Em uma panela, aqueça o azeite
de dendê e doure bem o frango.
Adicione a pasta ao frango e cozi-
nhe por mais 10 minutos, aproxi-
madamente. Sirva a seguir.

DICAS
1. Esta receita tem sabor bastante
apurado e pode ser servida com ar-
roz branco. 2. As castanhas em ge-
ral são ricas em ácidos graxos in-
saturados,que ajudam a diminuir
o colesterol do sangue.

M
ais para o sertão, tem jabá, jerimum, ma-

caxeira (que em outras partes do Brasil

atendem pelos nomes de carne-de-sol ou

carne seca,abóbora ou moranga,mandioca).E tem

também feijão-de-corda e manteiga de garrafa, tu-

do acompanhado por aquela pimentinha e por ge-

nerosas porções de farinha de mandioca.No lito-

ral, do Maranhão à Bahia, o forte são as moque-

cas,de peixe,de camarão,de siri,de frutos do mar,

guarnecidas de pirão. Em Salvador e no Recôn-

cavo Baiano,uma terceira face culinária,bem par-

ticular – herança dos escravos, que criaram o va-

tapá,o caruru e o acarajé,entre outras receitas con-

dimentadas (e muito) com coentro, gengibre, ca-

marão seco, azeite de dendê, pimenta...

Como você vê,é bem longa a lista de delícias da

culinária do Nordeste – e olha que aqui estamos

falando apenas das receitas salgadas. Então,que tal

prepará-las em casa mesmo,com o auxílio da linha

de Caldos Maggi? Não perca tempo: traga o Nor-

deste para a sua mesa! 

XINXIM
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Farofa de jerimum
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES 
recheio

• meio quilo de carne seca
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola picada
• 4 colheres (sopa) de polpa 

de tomate
• 1 colher (sopa) de farinha 

de trigo
• 1 colher (sopa) de 

salsa picada

purê

• 1 kg de mandioca 
cozida e espremida

• 2 tabletes de Caldo 
de Carne Seca Maggi

• 1 xícara (chá) de leite quente
• 2 colheres (sopa) de queijo

parmesão ralado

MODO DE PREPARAR 
recheio

De véspera, deixe a carne seca de
molho, trocando a água algumas

vezes. Leve-a para cozinhar imersa
em água, em panela de pressão,
por cerca de 40 minutos após
iniciar a fervura. Espere sair toda a
pressão da panela, escorra a água e
desfie a carne. Reserve. Em uma
panela, aqueça o óleo e refogue a
cebola. Junte a carne seca e refo-
gue. Acrescente a polpa de tomate,
tampe a panela e cozinhe por cerca
de 5 minutos. Polvilhe a farinha de
trigo, junte a salsa, misture bem e
retire do fogo. Reserve.

purê

Misture a mandioca espremida
com o Caldo Maggi dissolvido no
leite. Coloque metade do purê em
um recipiente refratário médio (20
x 30 cm) e cubra com o recheio.
Espalhe o restante do purê, pol-
vilhe queijo ralado e leve ao forno
médio (180 °C), preaquecido, por
cerca de 15 minutos ou até dourar.
Sirva a seguir.

Escondidinho Rendimento: 6 porções

Você pode viajar nas delícias de outras regiões brasileiras no
Portal Cozinha Nestlé (www.nestle. com.br/cozinha).

Outros sabores do Brasil na Internet

INGREDIENTES 
• 1 xícara e meia (chá) de abóbora 

cozida picada
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 tablete de Caldo de Carne Seca Maggi
• meia cebola ralada
• 1 xícara (chá) de farinha de mandioca crua
• 1 colher (sopa) de salsa picada
• 1 colher (chá) de cebolinha verde picada
• 1 colher (chá) de coentro picado

MODO DE PREPARAR 
Amasse a abóbora com um garfo, deixando pedaços
maiores. Reserve. Em uma panela, derreta a mantei-
ga e dissolva o Caldo Maggi esfarelado. Junte a cebola
e mexa até refogar. Adicione a farinha de mandioca e
misture até ficar levemente dourada. Junte a abóbo-
ra, a salsa, a cebolinha e o coentro. Sirva a seguir.

DICAS
1. Deixe as sementes de abóbora secar por 24 horas 
e depois leve ao forno por cerca de 40 minutos. Você
terá um ótimo aperitivo! 2. Em muitos supermercados
é possível encontrar a abóbora já limpa e cortada em
cubos.
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Alimentos Infantis

V
ocê sabe.Até o 6o mês de
vida, o leite materno é o
alimento ideal para a nutri-

ção do bebê. Rico em proteínas,
vitaminas,gorduras,anticorpos,ele
tem a composição certa para que
aquele ser pequenininho vá cres-
cendo com toda a saúde.

Passado o 6o mês,a maioria dos
bebês já consegue sentar com
apoio e começa a demonstrar in-

teresse por outros alimentos na hora das refeições. Chega
então o momento de introduzir novos sabores na dieta –
de iniciar um período de transição no qual, até os 3 anos
de idade,a alimentação da criança irá gradualmente se apro-
ximando da dos adultos.

Vital para promover o crescimento e estabelecer hábi-
tos saudáveis, a alimentação nessa primeira fase da infân-
cia costuma gerar muitas dúvidas. O que devemos ofe-
recer primeiro? Em que quantidade e textura? Com que
ritmo? Como adaptar a alimentação a cada etapa do de-
senvolvimento? 

Para responder essas perguntas e ajudar os pais, a Nestlé
criou em 2003 o Programa de Nutrição Nestlé.Os Alimentos
e Cereais Infantis Nestlé foram adequados às quatro eta-
pas de crescimento da criança, para proporcionar a nutri-
ção mais adequada a cada fase de seu desenvolvimento.

Confira ao lado a organização das etapas e alguns dos pro-
dutos oferecidos em cada uma delas. E tenha esta certeza:
o Programa de Nutrição Nestlé faz muito bem!

Alimentar seu filho

faz bem
O segredo do Programa de Nutrição Nestlé:
oferecer a crianças de 6 meses a 3 anos 
a nutrição certa na idade certa

“O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE:
APÓS OS SEIS MESES DE IDADE,
CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO 
E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.”

Se você quiser mais 
informações sobre o 
Programa de Nutrição 
Nestlé, acesse já o site
www.nestle.com.br/

alimentosinfantis

O site de Alimentos 

Infantis na Internet
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Natural, seguro e sem

Descobrindo os Alimentos 

Perto do 6o mês,o organismo da criança já tem
capacidade para se adaptar a novos alimentos
de consistência semi-sólida, fáceis de engolir e
adequados para ensinar a comer com colher.

A introdução gradual e individual de cada ali-
mento permite que a criança conheça sabores e
texturas diversos,contribuindo para a formação
de bons hábitos alimentares.

Variando o Cardápio

Em torno do 6o ao 7o mês a criança, mesmo que
ainda sem dentes, começa a fazer movimentos
de mastigação, e tanto a língua como os lábios
se tornam mais capazes de remover o alimen-
to da colher.

A idéia desta segunda Etapa é introduzir
maior variedade. A apresentação gradativa de

Estimulando a Mastigação

A partir do 7o ou 8o mês, a criança já tem al-
guns dentinhos e, portanto, está apta a receber
alimentos com pequenos pedaços, que estimu-
lam a mastigação e o seu desenvolvimento.
Aos 9 meses,ela gosta de pegar o alimento e levar
à boca. Entre os 10 e os 12 meses, a eficiência da
mastigação aumenta, e já é possível oferecer ali-
mentos com consistência “normal”, embora es-

Nutrição para o Crescimento

Ao completar seu primeiro aninho, a criança
está preparada para se alimentar quase como
o restante da família – e sua participação nas re-
feições é cada vez maior. Ela já consegue comer
por conta própria, mas continua necessitando
de ajuda e supervisão.

Entre o 1o e o 3o ano, a criança passa por uma
fase de transição e começa a demonstrar prefe-

São mais de 40 produtos entre papinhas e cereais, balancea-
dos e desenvolvidos de acordo com as necessidades nutricionais
de cada idade.

Limpos,lavados e pré-cozidos,legumes,cereais,frutas e carnes
(adquiridos de produtores acompanhados pela Nestlé) são com-
binados segundo cada fórmula e depois cozidos,moídos e pe-
neirados até ficar com consistência de purê (produtos com pe-
daços recebem ainda ingredientes picados e cozidos).

Após rigorosa limpeza, os frascos – sempre novos – são en-
vasados, tampados a vácuo e esterilizados (e por isso os Ali-

mentos Infantis Nestlé não contêm conservantes). Passam por
uma “quarentena” e só são liberados para comercialização
depois de exames laboratoriais e testes de amostras.

Certifique-se de que o produto está no prazo de validade.
Olhe o “botão” na tampa – se o vácuo estiver perfeito, ele es-
tará abaixado. Se o botão estiver ligeiramente levantado e fi-
zer barulho ao ser apertado, não adquira o produto.

Os Alimentos Infantis são iguais às papinhas que você faz.
Aberto o potinho, retire a quantidade a consumir e conser-
ve o frasco tampado, na geladeira, por no máximo 24 horas.

rência por certos alimentos. É importante ensi-
ná-la a escolher alimentos saudáveis. Esta quar-
ta e última Etapa do Programa é a base para a
alimentação para toda a vida – a transição da
papinha para a comida do dia-a-dia da família.

As receitas são mais elaboradas e têm dife-
rentes apresentações – o prato do adulto prepa-
rado especificamente para a criança,consideran-
do-se quantidade e necessidades nutricionais.

se processo só vá estar totalmente desenvolvi-
do aos 2 anos.

A diversidade de sabores e receitas nos pro-
dutos desta Etapa favorece a formação de hábi-
tos alimentares equilibrados.

A combinação de alimentos com pequenos pe-
daços – de carnes, legumes, frutas e cereais – es-
timula a mastigação e contribui para o desen-
volvimento.

outros alimentos ajuda a criança a identificar
sabores e texturas e a formar suas primeiras
preferências.

Nas receitas, aumenta a variedade de frutas,
vegetais, cereais e carnes – e essa diversificação
acaba contribuindo para o aprendizado de sa-
bores e para a formação de hábitos alimentares
saudáveis.

As papinhas Nestlé são compostas de uma
única variedade de alimento, o que ajuda na
identificação de possíveis alergias. Além disso,
elas não possuem sacarose, a fim de não indu-
zir à preferência por sabores doces e prevenir
cáries.

Os Cereais Infantis Mucilon apresentam uma
quantidade mínima de sacarose, dentro dos li-
mites recomendados pela legislação.
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Nestlé pelo Brasil

Q
uando escolheu o futebol como tema
para a sua grande ação de 2005, a Nestlé
previa o sucesso,mas não imaginava que se-

ria tão estrondoso.Afinal, costuma-se dizer, fute-
bol é coisa de homem e participar de promoções é
pra mulher.O caso muda de figura quando a promo-
ção envolve conseguir ingressos para ver o time do co-
ração disputando o Campeonato Brasileiro 2005... E ain-
da mais quando se sabe que a intenção de “Torcer pelo seu
time faz bem”é promover a volta das famílias aos estádios,
com alegria e em paz.

Tanto deu certo que, desde junho, mais de 150 toneladas
de Nescau e NESCAFÉ foram trocadas por ingressos, dei-
xando felizes os torcedores e milhares de famílias que de-
pendem de entidades assistenciais para sobreviver.

Segundo tempo
Diante do sucesso da primeira fase da promoção, a Nestlé
entrou com todo fôlego no “segundo tempo”: a partir de
agora, além de votar no jogador mais bonito e no time mais
querido do campeonato, você vai poder concorrer ao sor-
teio de 21 certificados de ouro para compra da casa própria

(no valor de 50 mil
reais cada um),210 ca-
misas oficiais dos times e,
no grande sorteio final, a
um certificado de ouro no
valor de 1 milhão de reais! 

Os sorteios serão realizados
nos dias 22/9,27/10 e 8/12 (e,neste último dia,todas as car-
tas envolvidas nos três sorteios participam da grande roda-
da final). Para concorrer, basta enviar 8 embalagens ou ró-
tulos de diferentes produtos Nestlé e responder:“Qual é a
empresa líder em nutrição, saúde e bem-estar?”.

Para votar no jogador mais bonito e no time mais querido
do Brasil,basta escrever os nomes de sua preferência do lado
de fora do envelope.

A promoção “Torcer pelo 
seu time faz bem” cresceu 
– e agora vai sortear casas
próprias e um grande prêmio
final de 1 milhão de reais!
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Como a Nestlé entrou no jogo
A idéia principal da promoção “Torcer pelo seu time faz bem”
é fazer com que os estádios, principalmente aos domingos,
voltem a ser freqüentados pelas famílias – homens e mulhe-
res, adolescentes e crianças de todas as idades, todos juntos
torcendo pelo seu time, longe da violência que nos últimos
tempos costuma rondar os campos.Assim,escolhemos as ci-
dades onde se realizarão pelo menos 80 partidas,compramos
os ingressos das arquibancadas e cadeiras não-numeradas e
os repassamos ao torcedor em troca de produtos Nestlé.

Consulte os veículos de comunicação na sua cidade ou o
site www.nestle.com.br/ torcerfazbem para ver os pro-
dutos que fazem parte da promoção.Basta ir a um dos pos-
tos de troca, entregar o produto e pegar o ingresso.

Os postos abrem dez dias antes da realização de cada jo-
go,quando o produto correspondente à promoção naque-
la cidade será divulgado.Os produtos dão direito a ingres-
sos, e o torcedor pode trocar no máximo quatro ingressos
por jogo.Se quiser doar mais produtos,ótimo,mas o limi-
te de ingressos permanece.

Se você se interessou pela promoção,vá o mais rápido pos-
sível ao posto de troca,pois os jogos mais disputados costu-
mam ter os ingressos esgotados bem antes do evento.E,cla-
ro,participe também do “segundo tempo”,mandando suas
cartas para concorrer aos sorteios de certificado de ouro e
de camisas oficiais.

Torcer faz bem, alimentar também
Além do torcedor, quem sai ganhando nessa promoção é a
população carente da região em que se disputa o jogo,já que
todos os produtos arrecadados são entregues à Sociedade São
Vicente de Paulo – organização internacional que trabalha
para aliviar os sofrimentos das pessoas mais carentes.Até o
fim do mês de julho, com
apenas 18 partidas reali-
zadas,22 mil famílias já
haviam sido benefi-
ciadas. Prova de
que torcer faz
muito bem!

Para um campeonato dessa importância, a
Nestlé encomendou um troféu a um dos
mais renomados artistas plásticos brasilei-
ros, Elifas Andreato, cuja história você pode
conhecer nas próximas páginas.

Fundido em bronze e banhado em ouro, o
troféu tem quase 1 metro de altura, pesa 23
kg e será entregue ao campeão (outras duas
versões, em prata e bronze, irão para o vice-
campeão e o 3o colocado).

É uma linda obra, que representa a beleza
do movimento no esporte,destacando a figu-

ra humana vitoriosa que segura nas mãos um
outro troféu, uma referência à logomarca da
Nestlé: um pássaro adulto alimentando o fi-
lhote,representando o ensinar,o alimentar,a
convivência e a relação familiar afetiva.

A figura do troféu também será reprodu-
zida nas medalhas que serão entregues aos
contemplados com o Prêmio Jornalista Nel-
son Rodrigues, nas categorias “A seleção do
Campeonato”, com o melhor jogador de ca-
da uma das onze posições, “O melhor técni-
co” e “O jogador mais disciplinado”.

E a Taça Nestlé Brasileirão 2005 vai para...
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Q
uem conhece Elifas An-
dreato de “bom dia” e
“boa tarde” dificilmente

vai imaginar que esse sessentão
jovial é um dos mais famosos e
respeitados artistas plásticos bra-
sileiros. Há quatro décadas seu
nome está ligado ao que de mais
importante e bonito existe em
forma de capa de discos,livros,re-
vistas,pôsteres,cartazes e cenários
de teatro, logotipos,troféus,está-
tuas e até cartões de Natal.

Parece uma vida inteira de su-
cesso, mas não é. Elifas nasceu
muito pobre, numa cidadezinha
do interior do Paraná,Rolândia.
Nunca foi à escola, alfabetizou-
se aos 15 anos, num curso para
adultos. O mais velho de seis ir-
mãos,precisava ajudar como gen-
te grande,do jeito que fez no par-
to do caçula Elias – Elias Andrea-
to, famoso ator e diretor de tea-
tro.Além disso, a família vivia se
mudando, atrás de vida melhor.

A primeira infância
Em Rolândia,os Andreato viviam
como vivem as famílias pobres
brasileiras:esperando que um dia
as coisas melhorem. O pai, José
Vicente, fazia móveis que não
conseguia vender, a mãe,Alzira,
cuidava da casa,enfeitava a pobre-
za com latas cheias de plantas que
se agarravam à madeira da varan-
da. Elifas adorava observá-las. E
também ao homem coberto de
pó de mármore que via esculpin-
do anjos para o cemitério – seus
primeiros contatos com a arte.

Um dia o pai foi embora,e Eli-
fas, 8 anos de idade, virou o ho-
mem da casa.Roçou,plantou,ti-
rou água de poço e leite de vaca,
vendeu coxinhas e, o melhor,
aprendeu com o dono de uma
pequena fábrica de brinquedos a
arte de transformar um pedaço de
madeira em carrinho.

O pai voltou e com mais um
problema:um corte no lábio que
nunca sarava.Achando que podia

Artista 
da vida
A bela história de Elifas Andreato,
o criador da Taça Nestlé Brasileirão 2005
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ser grave,o médico recomendou
tratamento em São Paulo.José Vi-
cente instalou-se com a família
num cortiço na Vila Anastácio.

Solidariedade 
Elifas ganhava algum troco como
lustrador numa fabriqueta de
móveis e se distraía esculpindo fi-
guras em blocos de gesso.A ha-
bilidade do adolescente chegou
ao conhecimento do húngaro
Sábas,mestre-ferramenteiro que
o convenceu a matricular-se num
curso de alfabetização.Até hoje
Elifas lhe é grato pelo primeiro
e único diploma que possui.

Aos 14 anos, tirou Carteira
Profissional de Menor e foi tra-
balhar na Fiat Lux,fábrica de fós-
foros, como aprendiz de tornei-
ro-mecânico. Logo ganhou a
simpatia dos companheiros, que
o acolheram como a um filho-
prodígio. E começaram a acon-
selhá-lo a pensar em voar para
longe dali,onde suas idéias e tra-
ços fossem mais valorizados.

As primeiras tintas
Foi na fábrica, entre charges e
ilustrações que fazia para o jornal-
zinho dos operários,que recebeu
as primeiras noções de injustiça
social. Decorando o refeitório
que nos fins de semana se trans-
formava em clube, o seu talento
para as artes plásticas, a música e
a literatura foi despertado. Um
dia, a Fiat Lux recebeu um dire-
tor estrangeiro para as comemo-
rações do cinqüentenário.O ho-
mem ficou tão impressionado
com os cenários que Elifas fez pa-
ra a festa que... mandou demiti-
lo! Imaginou que,com a indeni-
zação e o tempo livre,o rapaz pu-
desse estudar.A idéia,de ótima in-
tenção, virou problema. Nem
meio-oficial ferramenteiro,nem
desenhista.Quem iria empregá-
lo? Era quase impossível conven-
cer aquelas pessoas, acostumadas
a dar trabalho para gente cheia de

diplomas e referências, que um
jovem recém-alfabetizado,vindo
do mais baixo estrato social,tives-
se excepcional talento artístico.

O “quase” impossível aconte-
ceu:Luiz Vieira,grande artista de
grande coração,arrumou-lhe um
emprego como assistente de ce-
nógrafo na TV Record. Mas ao
fim de um mês, dois meses, três
meses,Elifas não recebeu salário
algum.Luiz Vieira pagou-lhe do
próprio bolso e aconselhou-o a
procurar outros caminhos.

Procurou a Editora Abril, ain-
da pequena mas promissora,que
o aceitou como estagiário.Elifas
ficou deslumbrado:não imagina-
va que existissse no mundo tan-
to material de desenho, tantas 
revistas, tantos livros e artistas.
Absorveu os ensinamentos,apren-
deu a admirar o trabalho dos me-
lhores e tirou a sorte grande – foi
carinhosamente “adotado” por
ninguém menos que “seu”Vic-
tor Civita, o dono da
empresa.

Foi então que se
abriu uma porta dupla,da
música e da arte grá-
fica, às quais ele se
entregou apaixo-
nadamente.Havia a
Abril Cultural,em-
presa do grupo dedi-
cada à publicação 
de fascículos, e Elifas
foi fazer o projeto da
História da Música Popular

Brasileira.

Estava no auge do sucesso, seu
salário comprava dois fuscas por
mês.Casa,carro,boas roupas e co-
mida nunca mais faltaram. Mas
era o início da década de 1970,
tempos de ditadura braba, e ele
resolveu trocar toda aquela segu-
rança por um trabalho que con-
siderou mais importante:a revis-
ta Opinião, empenhada na bata-
lha pela volta da democracia.

Desde então, a vida de Elifas
tem sido norteada pela promoção
da justiça social. Só faz trabalhos
com os quais esteja afinado, co-
mo a capa de 1 milhão de exem-
plares do Estatuto da Criança e do
Adolescente que a Nestlé distri-
buiu por ocasião do Projeto Mec/
Nestlé de Valorização da Crian-
ça e do Adolescente – e como o
Troféu Nestlé Brasileirão 2005,
parte da promoção “Torcer pelo
seu time faz bem” (veja detalhes 

da parceria Elifas-Nestlé no Portal

www.nestle.com.br/ torcerfazbem).
Não esquece dos
tempos duros,dos
amigos que o aju-
daram a sobrevi-
ver,que o empur-
raram além dos 

limites destinados
aos sem terra,sem teto,

sem comida.Não impor-
ta se não juntou fortuna.

Aos seus filhos, Bento e
Laura,só deseja que sejam her-

deiros no compromisso de tornar
melhor o mundo, fazer da vida
a aventura da liberdade.

O inconfundível

traço de Elifas:

em sentido

horário, capa

para o Projeto

Mec/Nestlé;

cartão de Natal;

Roberto Carlos

em ilustração

para revista;

capa do LP Luz

das Estrelas, de 

Elis Regina; e

ilustração para

artigo de revista.
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CRESCENDO... E APRENDENDO COM NINHO
A linha NINHO Soleil traz mais uma boa notícia para quem tem

criança pequena: já está à venda em todo o país 

o Petit Ninho Tradicional, com consistência

mais firme, que não cai da colher. Com ele,

seu filho vai aprender a comer sozinho 

de forma nutritiva e muito mais gostosa.

Da Nestlé pra Você

Nestlé fazbem
atodaa família
Com biscoitos, produtos lácteos, sorvetes, chocolates... e promoções!

Saúde para todos
O novo leite fermentado Molico LC1 vai deixar sua vida

mais equilibrada e prazerosa. Nos sabores Tradicional
e Morango, possui lactobacilos LC1, microrganismos

probióticos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas da

Nestlé que ajudam a equilibrar a flora intestinal e a

fortalecer as defesas naturais.

E mais (ou menos!): cada potinho tem apenas 35

calorias e 0% de gordura. Saudável, delicioso e light!

A NOVA FAMÍLIA PASSATEMPO
A linha Passatempo ganhou novo visual e sabor ainda mais

incrementado. Cada embalagem traz um personagem e uma cor

diferentes.

O jacaré representa os biscoitos recheados que tem casquinha 

de leite: com recheio de chocolate Alpino e, novidade, de morango.

Os biscoitos com casquinha de chocolate trazem o macaco.

Passatempo ao Leite agora conta com Ninho e é enriquecido com

cálcio e ferro. As versões leite e chocolate são da onça; glacê com

chocolate, do macaco.

O Wafer Lanchinho é representado pela zebra.

O elefante alegra o Passatempo ao Leite com Cobertura de Chocolate.

As surpresas de Bono
A linha Bono renovou embalagens e sabores.

Os wafers ganharam os deliciosos sabores

Chocolate Branco, Doce de Leite e Floresta
Negra, em embalagens de 150 g, enquanto os

recheados apresentam as versões Chocolate
Branco, Floresta Negra e Bono Coberto 
Floresta Negra.

Outras novidades
A Nestlé colocou ainda outras novidades no refrigerador 

do supermercado. O iogurte Polpa Nestlé Aerado,

o Mini Chandelle e o Chamyto Uva.
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Delícias de Sorvetes Nestlé 
Quem tem restrição para o consumo de

açúcares ou gorduras não pode perder o

novo pote Molico, nos sabores Napolitano 

e Baunilha & Chocolate.

O famoso Nestlé Classic agora é

encontrado em potes de 2 litros

e em caixinhas com 4 picolés.

Quem mora no Sul e no

Sudeste ainda pode experimentar Extrême Gold
Cappuccino, sorvete de leite com interior de

sorvete de café com consistência de trufa e calda

de café Nescafé, pedaços de chocolate e cone de

chocolate meio amargo.

Sucesso absoluto, a família de

Mini Sorvetes cresceu: confira as novas

variedades Chokito, Prestígio e Limão.

45 anos de Mucilon noBrasil
Para comemorar a data, a Nestlé vai presentear

seus consumidores com belas latas litografadas.

São três modelos para você colecionar da

maneira mais simples possível: é só comprar 

o Mucilon, retirar o rótulo e pronto... basta

escolher onde vai colocá-las, para deixar sua

casa ainda mais bonita!

“Seu desejo é uma ordem!”
Se você encontrar esta frase nas tampinhas dos

produtos da linha Chamyto (entre os dias 28 de

agosto e 31 de outubro), pode escolher entre uma

Bicicleta Caloi, um Gameboy ou um Playstation 1. Em

30 dias o prêmio estará em sua casa. Coisa de gênio!

Bombons de cara nova
A tradicionalíssima caixa de Especialidades Nestlé ganhou

nova embalagem, com selo “original caixa azul” e um

desenho muito mais bonito. Além disso, agora ela vem 

com novas versões de bombons:

Entre os bombons que passam a fazer parte da caixa 

estão Chandelle, Passatempo e Prestígio de Chocolate.

Entre os que tiveram o sabor renovado estão 

Milkybar, Galak, Leite Moça, Chokito e Smash.

Edições especiais
Chegam ao mercado em edição limitada duas deliciosas

novidades: o tablete Charge e o Chokito em formato de

bombom. Não perca tempo para saborear os seus

Promoções pra você

...e a Moça
de chocolate
Aproveitando a mudança

na linha de tabletes,

chega ao mercado a

variedade  Moça (em

tamanho família, 170 g).

Chocolate branco com 

o verdadeiro sabor 

do Leite Moça!

Tabletes
mais 
cremosos 
e bonitos...
Os tabletes de Chocolates
Nestlé ganharam

embalagens com efeitos

metalizados e um novo

formato, mais espesso,

que garante mais

cremosidade e resistência

a cada chocolate.



Reciclar Faz Bem

L
embra do quanto era divertido usar
sobras de madeira para montar car-
rinhos de rolimã? Ou juntar emba-

lagens de iogurte ou Leite Moça para
fazer telefone sem fio?

Resgate essa idéia, chame as crian-
ças e convide-as a reaproveitar as em-
balagens vazias da sua bebida láctea pre-
ferida para fazer bonequinhos que po-
dem se transformar no personagem
ideal para a diversão.Dá pra criar uma
família inteira e brincar de casinha, fa-
zer carrinhos de corrida ou o que a
criança quiser – é dar asas à imagina-
ção! Além de diversão garantida, a me-
ninada vai se exercitar na coordenação
motora, descobrir como são feitas as
misturas de cores e ainda colaborar pa-
ra a preservação do meio ambiente.

Reciclar faz bem!

de Chamyto
A turma
Reúna a garotada e proponha uma brincadeira
bacana: reaproveitar embalagens vazias do leite
fermentado para fazer simpáticos bonequinhos 



MATERIAIS

Dicas
• Para os cabelos da boneca

recorte nove pedaços de lã,

com 20 cm cada. Amarre todo

o feixe exatamente no meio,

como se o cabelo estivesse

sendo repartido. Faça uma

trança de cada lado e dê um

laço nas pontas com uma fita

ou pedaço de lã.

• Para a franja, recorte nove

pedaços de lã, com 5 cm cada.

Amarre todo o feixe numa das

pontas com um pedaço de lã.

• Cole a franja na cabeça da

boneca e, por cima, a trança.

Para finalizar, apare a franja.

• Faça os “pneus” do carro com

tampinhas de garrafa. Calotas,

parte da frente e faróis podem

ser feitos com papel colorido ou

com a tampinha de alumínio de

Chamyto. O escapamento, de

canudo plástico.

1

2

3

44

5

6

1 – Para a cabeça, amasse um pedaço de folha de papel-
toalha e faça uma bola. Use a cola branca para dar liga e
deixar firme. Para os braços, recorte outro pedaço de
papel-toalha e vá dobrando até virar um canudo. Passe
cola branca para fixar a borda (as “mãos”).

2 – Cole a cabeça e os braços na embalagem de Chamyto,
conforme a foto. Você pode colocar os bracinhos na
posição que quiser, para trás ou na frente.

3 – Passe cola em toda a embalagem, inclusive na cabeça,
e vá colando o papel-toalha em todo o boneco. É preciso
cobrir toda a embalagem plástica para que a tinta
guache possa se fixar depois. Revista o boneco com no
mínimo duas camadas de papel-toalha. Deixe secar por
duas horas.

4 – Pinte a cabeça e os bracinhos com tinta “cor da pele”:
misture tinta branca, vermelha e amarela e vá dosando
as cores até obter o tom desejado. Passe a tinta um
pouco além do “pescoço” para que a parte branca do
papel não apareça. Deixe o guache secar por uma hora.

5 – Demarque o limite das roupinhas – vestido, camisa
ou calça – e pinte da cor que quiser (misture amarelo e
azul para obter verde; vermelho com amarelo para fazer
o laranja; azul e vermelho para o roxo; ao adicionar tinta
branca, as cores ficam mais claras). Faça bolinhas, listras
e outros detalhes nas roupas com as canetinhas
coloridas. Em seguida, pinte os olhos, a boca e o nariz

6 – Para fazer a aba do boné, recorte uma meia-lua com
o papel colorido e cole na tampinha da garrafa. Em
seguida, cole na cabeça do boneco.

BONEQUINHO

Produção de Ana Emília Ribeiro:
anaemiliaribeiro@terra.com.br

papel-toalha

papéis coloridos

pincel

tinta guache

canetas coloridas
tampinha 
de garrafa

fios de lã

tesoura

régua

canudo

cola para papel

Veja o passo a passo completo da 

produção no Portal Cozinha Nestlé,

www.nestle.com.br/cozinha.
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Espaço do Leitor

SUCESSO NA COZINHA

Com as revistas consigo fazer o que que-
ro.Amei poder dizer que fui eu quem fez os
docinhos do aniversário do meu filho.

Sonia Abadia dos Reis – Araxá, MG

Já fiz algumas receitas que a família ado-
rou: filés de frango ao forno, torta levíssima
e quadradinhos de amendoim.Por favor,pu-
bliquem mais receitas de aniversário.
Maria das Graças M. R. da Silva – São Gonçalo, RJ

Estou ficando expert na cozinha graças às
receitas da revista. Minha família está mais
saudável e feliz com tantas novidades no car-
dápio, que antes era pouco variado.

Catia Cilene Lima da Luz – Salvador, BA

Parece que vocês adivinharam meus pen-
samentos,pois há muito tempo eu estava que-

Queria ver matérias sobre artesanato com
materiais que geralmente são jogados fora.

Eliane S. Koyama – Alfenas, MG

Cara Eliane,nesta e na última edição mostramos

como reciclar embalagens de produtos Nestlé.

PASSEIO

Tenho uma dica de passeio:Roraima,um
estado lindo com belezas naturais que não se
encontram em lugar algum do mundo.

Renata de Paula Garcia – Boa Vista, RR

Gostaria que vocês fizessem uma reporta-
gem sobre o litoral sul do Rio de Janeiro,
principalmente a restinga de Marambaia.

Angélica dos Santos – Suzano, SP

Apesar de morar em Fortaleza,sou paraen-
se e gostaria de ver receitas do meu estado,
que tem uma culinária muito boa.

Alessandra Melo – Fortaleza, CE

ELOGIOS ÀS FESTAS JUNINAS

Adorei a revista,pois sou professora e pre-
cisava de receitas de comidas típicas para tra-
balhar no projeto de festas juninas.

Ivanildes P. Neves – Alto Alegre dos Parecis, RO

A receita do bolo de macaxeira fez enor-
me sucesso aqui em casa, pois a família in-
teirinha se reuniu para provar. Meu marido
é do Nordeste e matou a saudade.

Ingrid Isis Vieira Leonez – Sapucaia do Sul, RS

Convidei a minha família e fizemos jun-
tos a nossa festa junina. Meus netos se deli-
ciaram com os quadradinhos de amendoim.

Maria Ibanes B. Saraiva – Campina Grande, PB

SUGESTÕES PARA VIDA SAUDÁVEL

Gostaria de parabenizar a Nestlé pelas re-
ceitas de dar água na boca.Aproveito e faço
uma sugestão para matéria sobre a prática de
esportes para crianças a partir de 4 anos. Ado-
ro quando vocês falam de saúde.

Caroline Franciely C. dos Santos – Sarandi, PR

Gostaria de expressar meu encantamento
com Nestlé com Vocêe sugerir que publiquem
uma tabela de alimentos e suas calorias.

Andreia Cristina B. F. de Souza – Diadema, SP

Que tal criar uma revista sobre exercícios
físicos e os alimentos que devem ser consu-
midos para termos um corpo saudável e uma
mente sadia?

Marcia Cristina M. da Rocha 

– Duque de Caxias, RJ

RECEITAS

Gostaria que vocês colocassem mais recei-
tas diet, pois minha mãe é diabética e ado-
raria variar o cardápio.

Ilka Patrícia Dias da Silva – São Vicente, SP

Publiquem receitas de comida japonesa e
um especial sobre a cerimônia do chá.

Flavio Leandro – Recife, PE

ARTESANATO

Sou nutricionista e gostaria de parabeni-
zá-los pela excelente matéria sobre equilíbrio
alimentar. Sugiro uma matéria sobre textu-
rização de paredes,uma maneira barata e di-
vertida de decoração.

Cristina Rezende Barbosa – Rio de Janeiro, RJ

Já há algum
tempo,para

o meu deleite e o
de minha família, ve-
nho recebendo a revista
por intermédio de minha neta Luiza,
que incluiu meu nome na lista de as-
sinantes. Como pinto em porcelana 
e tenho feito muitos trabalhos em
patchwork, gostaria de presenteá-los
com esta simples lembrança, que foi
feita com muito carinho e agra-
decimento.

Palmira Rossini – Rio Claro, SP

Cara Palmira, agradecemos do fundo do

coração o belo prato que você nos enviou.

“

”

Sempre recebo a revista da Nestlé,
e a última falou sobre as festas juni-

nas de Caruaru e de Campina Grande. Saí
de Volta Redonda e fui lá conferir.Es-
tou mandando fotos para comprovar.

Carlos Alberto Mendes Tavares –

Volta Redonda, RJ

Estimulados pela matéria “Bem-vindo ao ar-

raial”, que saiu na última edição, o leitor Car-

los Alberto, de 54 anos, e sua mulher Eloísa em-

barcaram numa excursão e foram conferir de per-

to as festas juninas e outras atrações do N or-

deste.“Fiquei impressionado com a belez a e a

grandiosidade das festas de Caruaru e Campi-

na Grande”, conta Carlos, hoje aposentado pe-

la CSN  (Companhia Siderúrgica N acional).

O casal fez  questão de visitar o Arraial Nestlé

– “muito bonito e organiz ado” –, onde conhe-

ceu, e adorou, uma receita de tapioca com quei-

jo, banana e Leite Moça.

Carlos diz  que pretende seguir outras dicas de

passeio da nossa revista – já está começando a

planejar uma visita a Parintins. Então, nossos

melhores desejos de boa viagem!

“
”

Da revista... para o Nordeste!
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rendo uma receita fácil de pamonha.Achei
uma graça também aquelas embalagens.

Camila Carneiro – São Paulo, SP

Estou com vocês há 50 anos e tenho mui-
to orgulho, pois minhas receitas ficam mais
deliciosas a cada dia que passa.A receita de
bolo de macaxeira e o pão de aveia e maçã
foram um sucesso total.

Claudia Kozemekin Sato – São Paulo, SP

RECICLAGEM E ESTRADA REAL

Adorei as sugestões das caixas para presen-
tes: ficam lindas,são econômicas e valorizam
muito mais qualquer presente. Meu filho
também adorou a colher do Chamyto, usa
para tudo.E foi muito bom aprender a cos-
turar pamonhas.

Roseli Ferregutti Morabito – Catanduva, SP

Toda equipe do Instituto Estrada Real fi-
cou muito feliz com a forma clara, séria e
profissional como a Estrada Real foi apre-
sentada na revista Nestlé com Você.Certamen-
te, a Nestlé estará dando uma importante
contribuição para a divulgação desse impor-
tante destino turístico.

Afonso Maria Rocha – Belo Horizonte, MG

Lembrete: mantenha seu endereço
sempre atualizado. Se houver qualquer

alteração, por favor nos comunique.

revista nestlé com você
Caixa Postal 21.144, CEP 04602-970,

São Paulo-SP
e-mail: falecom@nestle.com.br

Você também pode se cadastrar pelo 
Portal Nestlé: www.nestle.com.br

converse conosco

CASA DO CONSUMIDOR

Curto muito a revista Nestlé e gostaria de fa-

zer novas amizades, trocar receitas variadas,

mensagens virtuais e artesanato.

Cristiane Maurer Capelão Furtado – Canela, RS

crisaude@ibest.com.br

Gostaria de trocar gráficos de ponto cruz e que

alguém pudesse me ensinar o crochê.

Rossana Quini – Fortaleza, CE

ronogami@yahoo.com.br

Estudo Nutrição e gostaria de me correspon-

der com pessoas que se interessam pela seção

Vida Saudável e pelo equílibrio alimentar.

Patrícia Bezerra – Aracaju, SE

nutricaopati@hotmail.com

Tenho receitas típicas do Brasil e de alguns ou-

tros paises e também receitas com pasta ame-

ricana.Gostaria de receber dicas de cozinha e

receitas com Leite Ninho e chocolates Nestlé.

Sulemita dos S. Silva – São Jorge do Patrocínio, PR 

sulemita_1@hotmail.com 

Tenho 3.000 receitas variadas e gostaria de tro-

cá-las com quem ama a cozinha como eu.

Josinaldo Fernandes – Jacaraú, PB

jjosinaldofernandes@hotmail.com

Eu gostaria de receber encomendas de borda-

do Hardanger.Também gostaria de saber se al-

guém tem gráficos para trocar.

Odete Manenti Martins – Turvo, SC

odetemanentimartins@bol.com.br

Sou espiritualista,amo artesanatos,os animais

e a natureza. Quero fazer novas amizades.

Cícera Elias da Silva – São Paulo, SP

Cicera.elias@itelefonica.com.br

Em julho fiz nove anos de casado com a Nestlé

e com minha esposa Cristiane.Gostaria de ver

frase abaixo no Mural:“Cris,te amo com todas

as minhas forças,não igual a ontem,nem an-

teontem,nem hoje,mas como te amo e amarei

amanhã e depois de amanhã e por todos os

dias que ainda passaremos juntos, te amo!”

André Luiz Caixeta – Brasília, DF

Gostaria muito que aparecesse no mural uma

mensagem para minha mãe que faz aniversá-

rio dia 9 de julho. Ela lê todas as revistas que

eu recebo de vocês. Muito obrigada.

Fátima Solange Melzer Vieira – São Paulo, SP

muralVida Saudável

na escola
Estou estudando Nutrição e a última

revista chegou na semana em que eu mais
precisava: estava montando uma pirâmi-
de para um trabalho de faculdade e ela me
orientou muito.

Adriana Ribeiro da Silva – Condeúba, BA

É importante receber a revista,pois es-
tou no 3o colegial,vou fazer faculdade de
Nutrição e as reportagens me ajudam
muito a entender certas coisas.

Fernanda Kapp Hespanhol – Colina, SP

O último trabalho que realizei na sala
de aula foi sobre boa alimentação, e usei
todas as maravilhosas reportagens da re-
vista.Obrigada,Nestlé,por me ajudar pro-
fissionalmente e como mulher.

Lidiana M. de Oliveira – Inaciolândia, GO

Venho trabalhando com alimentos com
meus alunos do Ensino Médio da rede pú-
blica e a revista me serviu muito para mos-
trar o equilíbrio alimentar que tanto co-
mento com eles.

Luciana Andrea da Mota – São Paulo, SP

Caras leitoras, ficamos muito feliz es ao

saber que o Vida Saudável tem contribuí-

do para o sucesso de vocês, seja nos estudos,

seja no ensino. São manifestações como es-

sas que nos estimulam a faz er uma revista

cada vez  melhor.


