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Maringá é a segunda 
cidade do Paraná com mais 
denúncias de ‘fura-filas’ na 
imunização contra a Covid

 Até agora houveram
18 queixas de vacinados 
irregulares  Doses 
disponíveis na cidade 
acabaram na quinta (18)

 Câmara aprovou lei que 
prevê multa para quem 
descumprir ordem prioritária 
de vacinação ///A3

VACINAÇÃO

FALÊNCIARECORDAR É VIVER

LEILÃO ON-LINEMuseu Esportivo
de Maringá tem
acervo com mais
de 5 mil itens

Prédios de O Diário 
serão leiloados no 
próximo dia 16 para o 
pagamento de dívidas 
da Editora Central, 
proprietária do jornal, 
com os empregados. 
Imóveis estão avaliados 
em R$ 11 milhões. 
///Pág. 3

Apaixonado por esportes, Antonio 
Roberto de Paula transformou exposição 
itinerante em um memorial do esporte 
maringaense. Com sede própria há mais 
de três anos, acervo tem itens históricos 
de diversas modalidades, incluindo uma 
camisa autografada por Pelé. ///A4

R$ 5,00

Doces tradicionais dos monges 
trapistas são vendidos on-line

Mobi Colombo lança
novo single ‘Sabe, amor’

Quitutes artesanais 
preparados no 
Mosteiro Trapista 
Nossa Senhora do 
Novo Mundo, em 
Campo do Tenente 
(PR), estão disponíveis 
em loja virtual. 
Monge diz que 
projeto é um modo de 
comunicar o carisma 
e a espiritualidade da 
comunidade. Projeto 
das vendas pela 
internet já estava em 
andamento antes da 
pandemia do novo 
coronavírus. 
///A8

Cantora e compositora semifinalista do “The Voice Brasil” 
disponibilizou novo hit nas plataformas digitais. Letra foi inspirada 
em uma carta de amor para a namorada. Clipe foi gravado em 
Maringá. ///A5
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SOBRE A MESA
Por Ana Guimarães *@ana_guimma sobreamesa@omaringa.com.br

Ana Guimarães é apaixonada por gastronomia, antigos, rock n’ roll, Fórmula 1, aviação, tattoos, plantas e 
flores. Produtora de conteúdo na vida e por profissão. Viciada em cultura: ainda sonha em abrir um pequeno 
café, viver de confeitaria e da escrita em uma Remington - assim como num filme deliciosamente clichê!

Quitutes divinos: a tradição dos 
monges trapistas ao alcance de todos
Eles não são apenas re-

ligiosos que passam a vida 
em oração desde as primei-
ras horas da madrugada 
- os monges do Mosteiro 
Trapista Nossa Senhora do 
Novo Mundo, em Campo 
do Tenente (PR), levam a sé-
rio o trabalho na cozinha e 
preparam quitutes divinos e 
sem igual. E o melhor - delí-
cias e doces da Padaria dos 
Monges Trapistas disponí-
veis ao alcance de todos por 
meio de uma loja virtual.

Em sua cozinha são pre-
paradas diversas gostosu-
ras, entre elas o famoso 
Monk’s Cake (bolo de frutas 
de sabor delicado cuja re-
ceita secular é um “segre-
do dos monges trapistas”), 
os inconfundíveis biscoitos 
(quem já provou, sabe que 
são incríveis!), os brownies 
(que levam em seu prepa-
ro castanhas do Brasil se-
lecionadas e oriundas de 
pequenos produtores), mel, 
geleias, e muito mais.

A cada temporada, novos 
produtos são elaborados e 
lançados para venda, todos 
eles produzidos de forma 
completamente artesanal 
pelos próprios monges. 
Em kits especiais também 
são disponibilizados livros, 
cadernos estilo moleskine, 
placas decorativas, sablés e 
chocolates finos feitos pe-
las monjas dos Mosteiros 
de Boa Vista e do Encontro, 
celebrando assim uma ami-
zade fraterna entre as três 
comunidades. 

RECEITA      

Fotos/divulgação Mosteiro Trapista

Doces incríveis elaborados em mosteiro de Campo do Tenente estão disponíveis para venda por meio de loja virtual

Vida e acolhimento

Trabalho manual no mosteiro

Comida Invisível Curiosidades

Para ler e acompanhar

Hospedaria

Tomates assados

Fiéis à regra de São Bento (Ordem Cisterciense da Estrita Observância), levam uma vida de 
reclusão, oração e silêncio - voltada ao trabalho e à contemplação, buscando fazer de sua 
comunidade e espaços, caridade genuína conforme os preceitos de Deus. Apesar de viverem 
em clausura, tradicionalmente são ótimos anfitriões e recebem visitantes e hóspedes para 
descanso ou retiros espirituais. Independente de crença religiosa, quem já passou pela expe-
riência de desfrutar um dia sequer na convivência dos monges, sabe como é rica a experiência 
em todos os sentidos, mas sem dúvida alguma - a cozinha chama a atenção e tem um quê de 
inesquecível. Para quem gosta de pratos e acepipes preparados com amor, além do silêncio 
e apreciação dos pequenos detalhes da natureza e vida, esse é o lugar perfeito para visitar.

Faz parte da tradição monástica o ofício da criação manual, 
o recolhimento e o viver de seu trabalho. Outros alimentos 
também são produzidos no mosteiro, assim como a maioria 
dos insumos consumidos pelos vinte e cinco monges da 
comunidade paranaense. Uma das mais jovens em compa-
ração aos mosteiros europeus - com irmãos na faixa etária 
entre 30 e 40 anos.
Da fabricação à expedição dos doces, cinco monges estão à 
frente do projeto, mas com o intuito de que o trabalho gere 
comunhão, todos são envolvidos no processo e recebem 
formação para que não apenas os com maior aptidão para 
a cozinha sejam escolhidos a atuar na padaria.
Segundo o Ir. Mateus Gomes Fogaça, monge trapista idea-
lizador e gerente do projeto padaria virtual, tanto o espaço 
físico quanto a loja on-line são também um modo de comu-
nicar a todos o carisma e a espiritualidade da comunidade.
“Estamos abertos aos desafios do tempo presente e por isso 
optamos por aceitar o trabalho no meio virtual. Antes mes-
mo da pandemia o projeto já estava em fase de execução. E 
em cada uma das tarefas, desde a produção dos produtos 
aos comentários respondidos - nos comunicamos e leva-
mos a todos não apenas um alimento para o corpo físico, 
mas para os corações num mundo com tanto sofrimento. 
Procuramos gerar assim, o bem a todos que de alguma 
forma estão em contato conosco e com nosso trabalho”.

Vocês sabiam que o desperdício mundial de alimentos 
chega a 30% contabilizando 1,6 bilhão de toneladas de 
comida jogada no lixo ao invés de alimentar pessoas? 
Com o intuito de conscientizar sobre a má distribuição, a 
redução do desperdício na alimentação e o consumo de 
tudo que não for “tão bonito assim” - o @cozinhainvisivel 
(Instagram) - traz à tona o educar para um futuro melhor, 
mostrando a todos a importância do aproveitamento 
integral dos alimentos. A linguagem é leve e divertida, 
mas chama a atenção para problemas graves de nossa 
sociedade como a ditadura do “alimento esteticamente 
perfeito” - como se apenas os padronizados pudessem 
ser comercializados nas gôndolas dos supermercados... 
Para se pensar em um país riquíssimo de terras e agricul-
tura de base econômica como o nosso – mas que descar-
ta boa parte das toneladas de frutas, verduras, legumes e 
hortaliças que crescem sem “a beleza” necessária à venda 
em grandes redes. No site ainda é possível se cadastrar 
para ser um voluntário, colaborando na promoção e en-
gajamento do combate ao desperdício nas cidades.

Para quem curte uma 
cozinha despojada além de 
um perfil super divertido 
no Instagram, Raiza Costa 
(@raizacostaofficial) é uma 
aposta e tanto. Colorido 
e lindo, com pratos 
de fácil preparo, ela 
desmistifica a confeitaria 
e traz jovialidade às 
suas preparações. 
No destaque, seu 
campeão de vendas 
Confeitaria Escalafobética 
Sobremesas Explicadas Tim-Tim por Tim-Tim 
(Editora Senac) - que mostra todas elas bem 
explicadinhas e ilustrado de um jeito pra perder 
o fôlego! Você também pode acompanhar a 
autora pelo seu site www.dulcedelight.com.br

INGREDIENTES
600 kg de tomates em rama (ou toma-
tes maduros)
5 dentes de alho
1 cebola cortada em gomos grandes
1 caqui médio
Sal
Pimenta
Tomilho
Alecrim

Preparo
Preaqueça o forno a 200 ºC. Lave e 
seque com papel toalha os tomates. Se 
forem grandes, corte-os em 4 partes. 
Corte as cebolas da mesma forma e 
destaque os gomos. Corte o caqui ao 

meio e cada gominho ao meio nova-
mente (retire as sementes e o cabo). 
Descasque e corte os dentes de alho 
ao meio. Disponha tudo em uma forma 
untada com azeite. Tempere com sal, 
pimenta do reino, alecrim e raminhos 
de tomilho fresco. Regue com mais 4 
colheres de sopa de azeite. Asse até 
que os legumes fiquem macios e le-
vemente tostados. Sirva como acom-
panhamento para aves e peixes. P.S.: 
com essa mesma receita, após assados 
- bata no liquidificador e acrescente um 
pouquinho de água caso necessário. 
Cozinhe até que o molho incorpore e 
sirva com massa. É o molho de tomate 
mais prático do mundo e fica demais! 

A hospedaria e espaços comuns são compartilhados e as-
sim os visitantes podem acompanhar um pouco da vida 
monástica. Os hóspedes desfrutam de um maravilhoso 
café da manhã, revestido de simplicidade, mas digno de 
reis. E as demais refeições como almoço e jantar podem 
ser preparadas na cozinha do mosteiro com insumos 
oferecidos pelos monges. O valor sugerido pela diária é 
simbólico apenas para cobertura dos gastos durante a 
estadia. Esse serviço é oferecido durante todo o ano, mas 
por conta da pandemia está temporariamente suspenso. 
Vale muito a pena para quando tudo normalizar!

Em alguns mosteiros do mundo, monges cervejeiros pro-
duzem suas próprias marcas disponíveis para consumo 
interno e venda ao público em geral. Muito apreciadas 
pelos fãs de cervejas artesanais, as trapistas são famosas e 
catalogadas entre as melhores até mesmo em campeona-
tos da bebida. No Paraná, não descartam a possibilidade 
de produção num futuro, visto que esse é um dos pedidos 
dos consumidores. E de modo a alcançar um número 
maior de pessoas que conheçam os frutos doces do açu-
carado trabalho monástico, o Mosteiro Trapista Nossa 
Senhora do Novo Mundo está aberto a parcerias e novos 
locais para disponibilizarem os produtos em todo o Brasil.

É época de tomates, e que tal aproveitar essa receita 2x1?

Para contato e compras

www.padariatrapista.com.br

www.mosteirotrapista.org.br

No Instagram
@padariadosmonges


