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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!

Um cantinho 
gastronômico de Maringá 
que nasceu literalmente 
dentro de casa

Maringá conta com um cantinho gastro-
nômico que poderia apenas ser mais um 
em meio a tantos outros que nasceram 
literalmente dentro de casa. Mas a histó-
ria de uma padaria artesanal localizada 
na Zona 03 se confunde com a vida de 
Catarina Terezinha Furquim há aproxima-
damente cinco anos.

A ideia de gerar renda para a família em 

um momento de dificuldade e a mudança 
para uma nova cidade - juntos à vontade 
de montar mais um negócio - foram deter-
minantes para que a família Furquim tives-
se a coragem de investir tempo e dinheiro 
em uma padoca ali mesmo onde moram.

Com mais de 35 anos de experiência na 
área e negócios nas cidades de Pérola e 
Umuarama, Catarina e o marido Amauri 

RECEITA      

A história da padaria artesanal que virou negócio 
na garagem da casa de Catarina Terezinha 
Furquim: o coração da Don’Ana

Assim como
casa de mãe

Ciência, cultura
e comida

Doçuras com rock ‘n’ roll

Colabore você também

Panna Cotta de
Castanhas do Pará 

A loja tem um estilo de produtos rústicos assim 
como a arquitetura planejada que remete a puro 
aconchego. Em suas prateleiras: produtos funcionais 
e veganos, biscoitos, além de bolos, doces, sobreme-
sas e pães diversos - todos elaborados por Catarina. 
Desde a biomassa de banana verde produzida por 
pequenos produtores aos temperos cultivados no 
quintal dos familiares ou em hortas comunitárias 
da cidade - tudo que é acrescentado ao cardápio - é 
pensado e desenvolvido por quem tem a fama de 
fazer a magia na cozinha acontecer.

“Ela é uma alquimista: olha para uma fruta no pé 
já imaginando o produto final. Suas combinações 
são sempre perfeitas mesmo quando parecem que 
não vão dar certo. Mais do que ser feito por mãos 
humanas e com insumos realmente naturais, a linha 
de produção é exclusiva e cheia de carinho. Quando 
alguém compra um bolo com cobertura de briga-
deiro na padaria - é realmente de panela. E tudo, de 
verdade, sai da nossa casa para a casa do cliente. O 
maior feito da Dona Catarina é colocar amor de mãe 
nas coisas. Definitivamente é o coração da Don’Ana”, 
conclui a filha Dandara Furquim.

“ T o d o s  t e -
mos uma lem-
b r a n ç a  d e 
alguém cozin-
h a n d o  p a r a 
n ó s ” ,  e s s a  é 
uma das  f ra -
s e s  d a  s é r i e 
C o o k e d  ( M i -
chael  Pol lan) . 
Inspirada em seu best-seller “Cozinhar, Uma His-
tória Natural da Transformação”, a produção da 
Netflix é uma das mais bacanas para quem gosta 
da história em torno dos alimentos. O documen-
tário tem episódios divididos por tema seguindo os 
quatro elementos da natureza (água, fogo, terra e 
ar). Mostra as transformações ocorridas durante o 
preparo, unindo assim a ciência e a cultura. Além 
de apaixonante e super bem produzida, é um baita 
incentivo e chamado para a simplicidade da cozin-
ha mais “primitiva”, também explora o que ocorre 
em tempos modernos e lembra sempre sobre a 
importância da utilização dos ingredientes natu-
rais. Uma única ressalva: é curtinha e acaba logo. 
“Devorei” numa tarde quando lançada (2016) e vi 
novamente dias atrás. Vale muito a pena assistir!

Se você possui uma receita especial de família, 
uma história interessante passada na cozinha; 
conhece alguém que mereça ter maior visibilidade 
ou descobriu negócios de gastronomia que têm 
propostas especiais - conte para nós! Entre em 
contato pelo sobreamesa@omaringa.com.br. Temos 
um canal e espaço abertos para a sua contribuição 
dentro de nossa programação. Basta mandar uma 
mensagem para que possamos conhecer, pesquisar 
e contar mais sobre as novidades gastronômicas de 
Maringá, região e também do Brasil.

PANNA COTTA 
Ingredientes
4 folhas de gelatina
300ml de leite
300ml de creme de leite 
fresco
200g de castanhas do Pará
100g de açúcar

PREPARO
Hidrate a gelatina em 500ml 
de água gelada e reserve. 
Liquidifique as castanhas 
com o leite, combine com 
o creme de leite, o açúcar e 
leve ao fogo. Assim que fer-
ver, abaixe o fogo, cozinhe 
4 minutos e desligue. Deixe 
descansar por 30 minutos 
e passe por uma peneira 
bem fina (espremendo pa-

ra retirar todo o excesso de 
liquido). Descarte a polpa 
de castanha do Pará (pode 
utilizar para fazer um bolo 
ou biscoito, não jogue fora 
não!). Retire o excesso de 
água da gelatina, dissolva no 
microondas e adicione ao 
creme. Espere o creme atin-
gir a temperatura ambiente 
(24ºC), divida nas formas e 
leve à geladeira por no míni-
mo 3 horas.

CALDA DE FRUTAS
VERMELHAS 

INGREDIENTES
100g de morangos
100g de amoras
100g de framboesas

A Sugar Rocks é um pequeno empreendimento cheio de 
doçuras no maior estilo “confeiteiros diferentões do Brasil 
e da gringa”. Uma pitada generosa de cultura, música, 
natureza e todo tipo de arte são as grandes referências 
para modelos de bolos inusitados. Eles têm combinações 
e sabores definidos, poupando a dúvida dos clientes na 
hora da escolha (são feitos sob encomenda e com ante-
cedência). Já os cake in the box, pots e alguns doces como 

os brownies na marmitinha são perfeitos para o dia a dia 
e podem ser adquiridos por meio de aplicativos. Quem 
foge do comum, vai adorar! - e, do visual ao gostinho nada 
igual ao que vimos por aí - a proposta é realmente ser 
diferente e inesquecível. Para saber mais e acompanhar 
o trabalho - no Facebook e Instagram @sugarrocksatelier. 
No site, logo mais a Sugar terá um conteúdo gostoso de 
consumir junto com os doces> www.sugarrocks.com.br
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Hoje, a padaria que nasceu com o esforço inicial de 
um casal tem treze funcionários conduzidos por uma 
administração familiar (a mãe e a filha à frente da 
produção, o pai e o genro nas partes administrativa 
e operacional). Mas ao chegar ao estabelecimento, 
todo cliente enxergará nos detalhes aquele toque 
feminino, o tom de intimidade e o cheirinho de pão 
realmente feito em casa. Provando que uma mulher 
com visão de negócios e um coração materno - não 
só é capaz de alimentar um sonho de futuro em seu 
próprio lar – mas de, principalmente, “entregar amor 
em cada fornada”. 

120g de açúcar de confei-
teiro
Suco de 1 limão

PREPARO
Corte as frutas e separe me-
tade. Cubra a outra metade 
com o açúcar, o suco de 
limão e deixe repousar por 
30 minutos. Leve ao fogo e 
cozinhe por 5 minutos. Des-
ligue o fogo e acrescente as 
frutas separadas. Deixe es-
friar e reserve na geladeira.

MONTAGEM
Disponha um pouco da 
calda de frutas vermelhas 
em um prato, logo em 
cima a Panna Cotta. De-
core com as frutas e um 
raminho de hortelã. Você 
também pode montar em 
copinhos, fica um charme! 
Essa sobremesa é uma 
delícia, simples de fazer e 
com um sabor refinado. 
P.S.: A receita é do chef 
Flavio Federico.
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Rodrigues Pereira, tinham know-how para 
fazer outro empreendimento vingar.  Sair 
de uma crise financeira com forças para 
recomeçar em nova morada (a Cidade 
Canção) -esse era o desejo da família. Foi 
então que a matriarca abriu o ponto fixo 
para venda em sua garagem (que no início 

era divida entre a cozinha e o carro da fa-
mília). As vendas - feitas por uma janelinha 
que dava para dentro da residência. Assim 
surgiu a Don’Ana em homenagem à mãe 
de Catarina - que mesmo não gostando 
muito de cozinhar - teve treze filhos, uma 
casa cheia de gente e fartura na mesa.


