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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!

Pão de casa e cafezinho: a dupla mais 
do que conhecida com outra roupagem

Buscando trazer à tona to-
do o aconchego do lar e da 
cozinha simples, jovens em-
preendedores apostam em 
novas roupagens (ou lingua-
gens) para oferecer ao pú-
blico produtos de primeira 
e experiências exclusivas à 
preços acessíveis. E quem 
não adora aquele cheirinho 
inconfundível de pão de ca-
sa e cafezinho recém feitos 
que atire a primeira pedra.

Em Maringá, café e pão 
(desejos diários na mesa de 
todo brasileiro) agora po-
dem vir carregados de his-
tória e afeto por meio de 
marcas ainda bem novas, 
mas que valem a pena se-
rem conhecidas. Atenden-
do a peculiaridade cada vez 
mais evidente do mercado 
que faz com que o consu-
midor atual tenha desejos, 
relações e compras mais ín-
timas e pessoais - voltadas 
ao apelo emocional de ser-
viços genuínos que ganham 
mais do que espaço, elos 
vivenciais.  

RECEITA      
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Nas mãos de jovens empreendedores, negócios ganham novos ares, despertando experiências sensoriais e conexão com as marcas

Pães de Fermentação Natural

Pequenos luxos

Praticidade e boa alimentação

Para ler

Cafés especiais e mimos

De olho em mais novidades

A Phina Bakery nasceu do sonho do administrador e ex-bancário João Fellipe Gon-
gora Rosa e de sua mulher Jeane, que é barista no já conhecido e descolado The 
Kingdom. Após uma cafeteria própria em Curitiba, os dois voltaram à Maringá para 
entregar todo o conhecimento adquirido em projetos paralelos. Ele, apaixonado 
pela panificação artesanal de fermentação natural, investiu no processo secular 
de transformar farinha e água em fermento - resultando na massa madre de um 
pão leve e de alta durabilidade. Os produtos (pães caseiros, integrais e italianos, 
além de pizzas) têm fermentação de até 30 horas. Para conhecer > @phinabakery.   

Comprar dos pequenos ajuda a fomentar a economia. 
Por menores que sejam, vendem experiências delicio-
sas para consumidores cada vez mais conectados e 
conscientes, que compram além de um produto - he-
rança cultural, ideais sustentáveis, preocupação com 
o impacto social e ambiental.

Pão Caseiro Vegano

Ingredientes

320 g. de farinha
25 g. açúcar
165 ml de água
5 g. de sal
15 ml de óleo
5 g. de fermento biológico ou 90g de levain (fermento 
natural).

 Preparo
Misture a farinha com a água e deixe descansar 
aproximadamente 30 minutos. Acrescente o restan-
te dos ingredientes e sove a massa por 15 minutos. 
Deixe descansar até que a massa atinja o dobro do 
tamanho. Abra a massa com o rolo e modele. Deixe 
descansar novamente até que dobre o volume. Pré-
aqueça o forno a 180ºC (sem o dourador ligado). Leve 
para assar entre 30 e 40 minutos.

Cozinha real, prática e sustentável é o que a criadora 
de conteúdo digital Ariana Pazzini traz em suas redes 
sociais. Seu atrativo principal é mostrar que o dia a dia 
não é um bicho de sete cabeças. Aproveitamento de 
tudo o que a natureza oferece, organização, receitas 
e também um método que entrega lista de compras 
semanal e variações no cardápio (para uma pessoa) 
nas principais refeições do dia > confira no Instagram 
@arianapazzini e @acasaencantada. 

Básico - 
Enciclopédia 
de Receitas 
do Brasil (Ana 
Luiza Trajano/
Instituto Brasil 
a Gosto) é 
uma deliciosa 
dica para 
quem curte 
os aromas 
e sabores 
da culinária 
brasileira. 
Muito se 
pode saber 
sobre um 
povo ao 
observarmos 
as práticas 
alimentares 
de sua 
população. E é disso que trata a obra elaborada 
após quase 20 anos de pesquisa e viagens da 
autora. São mais de 500 receitas ilustradas com 
pratos típicos e costumeiros de diversas regiões. 
Conta com aperitivos, guarnições, as maravilhas 
da confeitaria nacional, o segredo dos pães 
e muito mais. Uma riqueza de ingredientes e 
cultura, vale cada minuto de leitura.

INGREDIENTES
225 g. de manteiga
200 g. de açúcar
225 g. de açúcar mascavo
1 ovo grande
2 gemas
1 colher se chá de extrato de baunilha
360 g. de farinha de trigo
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de chá de fermento químico
1 colher de chá de sal
400 g. de chocolate em gotas
5 g. de cacau

PREPARO
Na batedeira misture os açucares e a manteiga. Bata por 
aproximadamente 1 minuto. Adicione o ovo e gemas, em 
seguida o extrato de baunilha. Bata rapidamente. Noutra 
vasilha misture as farinhas, o bicarbonato, o cacau e o 
sal. Acrescente ao restante, mais o chocolate. Misture 
rapidamente até unir tudo. Com uma colher de sorvete, 

Apostar na entrega de grãos de pequenos produtores, moagens e tor-
refação diferentes daquele produto que conhecemos das gôndolas do 
supermercado -  com o plus de mimos e acompanhamentos para o café 
como deliciosos cookies veganos. Tudo isso e mais um preço justo: essa 
é a pegada da Café Memo.
Trazem muito dentro de suas embalagens fofíssimas: remetem a todo 
um processo humano, real e de excelência. Desde o plantio à colheita, 
as escolhas da marca não se baseiam apenas nas regiões de onde vem 
o grão, mas num processo artesanal com grande padrão de qualidade. 
Para quem pretende apreciar uma bebida aromática, saborosa, superior 
e em diferentes níveis de torra (como os cafés que exportamos!) - fique 
de olho nesses kits! No Instagram> @ocafememo.

João Vitor Camargo Ziober é formado em gastronomia pela Unicesumar 
e foi conhecer novas culturas antes de decidir em qual área atuar. Após 
experiências em algumas casas de Maringá e uma passagem pelo Taste 
Food Café, em Dublin (Irlanda), foi numa receita que está em sua família há 
mais de 65 anos que viu a paixão da tradição se transformar em negócio. 
Um prato típico - o pierogi (massa que tem como recheio base a batata e 
o queijo) é marca registrada da cultura polonesa e seu carro-chefe.  Das 
lembranças da infância com os primos a rodearem as panelas da avó, das 
disputas para ver quem comia mais, do aconchego das memórias - mais 
um acepipe para ser saboreado pelos maringaenses.
No Instagram @chefejoaoziober

boleie porções da massa e leve para congelar. Quando 
estiverem completamente congeladas, asse em forno 
pré-aquecido a 180° entre 7 e 12 minutos. Você pode 
acrescentar oleaginosas (200 gr.) e criar mais um cookie 
com essa mesma base.
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