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VAI ENCARAR?

Loja do Recreio dá prêmio para o cliente que 

comer um cachorro-quente de um metro, 

com refrigerante de 1 litro, em 25 minutos. P. 2

KLACIUS ANK / DIVULGAÇÃO

ONG FAVELA MUNDO REALIZA FESTA DE NATAL ON-LINE SÁBADO. P. 2

QUE DELÍCIA!
Confeitaria vegana cria sobremesas especiais, com sabor de família 
reunida, para presentear os parentes ou realizar uma ceia mais intimista. P. 3
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ONG Favela Mundo realiza festa de Natal on-line
O ‘Bom Velhinho’ 
será representado 
pelo ator e ex-BBB 
Rodrigo França

FOTOS CACAU FERNANDES / DIVULGAÇÃO

Rodrigo França já 
representa o Papai 

Noel da Favela 
Mundo há três anos

Apesar da pandemia do novo 
coronavírus e da necessida-
de de se manter o distancia-
mento social, o Papai Noel 
Negro da ONG Favela Mun-
do, o dramaturgo, ator e ro-
teirista Rodrigo França, che-
gará aos lares dos pequenos 
de forma on-line, por meio 
do Facebook e do Youtube da 
entidade, sábado.

O ‘Bom Velhinho’ presen-
teará com livros quem par-
ticipar das brincadeiras. E 
ele não virá sozinho: Ana e 
Jujuba; Patrick, o Mágico e a 
galera do Ih, Contei! se unem 
a ele para levar mágicas, his-
tórias e muita música para a 
criançada. Para participar, 
basta acessar as redes so-
ciais da ONG Favela Mundo, 
às 10h, e sintonizar-se com 
Papai Noel e sua turma.

“Esse é o terceiro ano que 
temos o prazer de ter Rodri-
go França como Papai Noel e 
a identificação das crianças é 
incrível. Tivemos que adap-
tar a festa, que estava sendo 
preparada para mais de 900 
alunos da Cidade de Deus, 
Caju e Jacarezinho. Mas va-
mos garantir, de forma on-li-
ne, uma maneira de unir as 
famílias nesta data tão im-
portante. Além disso, con-
seguimos preservar o lado 
lúdico dos pequenos”, afirma 
o fundador da ONG Favela 
Mundo, Marcello Andriotti.

As transmissões serão 
feitas pelo Facebook (fb.

com/favelamundo) e no 
Youtube (youtube.com/
favelamundo).

O Projeto Favela Mundo é 
patrocinado pelo ICTSIRIO, 
Lamsa e MetrôRio, e apoiado 
pelo Instituto Invepar, Secre-
taria Municipal de Cultura e 
Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro.

Cachorrão de um metro 
faz sucesso no Recreio
O Cachorro-quente do Gaúcho existe há mais de 30 anos e acabou de chegar na Zona Oeste

FOTOS DIVULGAÇÃO

Q
uem não gosta de 
um cachorro-quen-
te bem feito? E se ele 
tiver um metro de 

comprimento? Só imagina. 
Essa é a proposta Cachorro-
Quente do Gaúcho, que vol-
tou com tudo após a flexibi-
lização do comério no Rio e 
reabriu sua loja do Recreio 
dos Bandeirantes com uma 
promoção pra lá de diferen-
te: o cliente que conseguir 
comer o Cachorrão de 1 me-
tro, com um refrigerante de 
1 litro, em 25 minutos, não 
paga nada e ainda leva R$ 
100 de prêmio. Um molho 
especial cru e o pão com sa-
bores especiais estão entre 
seus diferenciais. Porém, 
ninguém ainda conseguiu 
vencer esse desafio.

“Depois de meses sem tra-
balhar, por conta do Decreto 
Municipal para evitar a pro-
liferação da Covid-19, decidi 
investir em um dos bairros 
que mais cresce no Rio de Ja-
neiro, o Recreio dos Bandei-
rantes. Nosso diferencial são 
os pães caseiros com diver-
sos sabores, linguiças artesa-
nais e nosso molho mais que 
especial, além do tamanho 
do lanche. Vendemos cen-
tenas de cachorros-quentes 
no final de semana e preci-
sei contratar mais atenden-
tes por conta da demanda. 
As entregas começam cedo 
e vão até a madrugada”, afir-
ma Elaine Cristina, viúva do 
criador da marca e mãe de 
seus três filhos.

O Cachorro-Quente do 
Gaúcho nasceu há mais de 
30 anos, no Méier, e está se 
expandindo. Mesmo com 
a morte do dono, em 2015, 
Elaine precisou arregaçar as 
mangas, continuar na bata-
lha e não deixar a peteca cair.

Para participar do desa-
fio, o cliente precisa comer 
todo o lanche gigante, que 
custa R$ 60, e tomar um re-

Elaine Cristina 

apresenta um de 

seus sanduíches

em seu currículo o reconhe-
cimento de ‘Modelo de In-
clusão Social nas Grandes 
Cidades’, concedido pela 
ONU em 2014, no World Ci-
ties Day, em Nova York, além 
de representar nosso país em 
outros eventos nos Estados 
Unidos, Canadá, México, 
Cuba e Marrocos.

Fundada em setembro de 
2010, a Favela Mundo pas-
sou por 12 comunidades e 
beneficiou 6.129 crianças e 
adolescentes. A ONG tem 

Crianças atendidas pela 
ONG Favela Mundo em 
festas de anos anteriores

frigerante de um litro. Quem 
quiser participar, precisa 
agendar horário. A loja do 
Recreio fica na Rua Nelson 
Tarquínio 200 e o telefone 

é  96577-3530. No bairro de 
origem, o Méier, está de casa 
nova, na Rua Magalhães 
Couto 67 (97390-3797). Tam-
bém atendem pelo delivery.

Cliente ganha prêmio se encarar o cachorrão de 1 metro, com refri

Clientes foram degustar o Cachorro-Quente do Gaúcho, com pão especial
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Trufa Diet na Lata para dar de presenteBruche de Noel

Panettone de Frutas 

Cristalizadas FO
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N
atal é sinônimo de família reunida, mesa farta e memórias afetivas, mas esse 

ano vai precisar dar uma alterada nos planos devido à pandemia do novo 

coronavírus. Foi pensando em manter esse mix de recordações acolhedoras, 

que a confeiteira Luísa Mendonça, da Conflor, acaba de lançar a coleção Natal 

Afetivo. A linha conta com criações inéditas para presentear entes queridos, como as 

charmosas latinhas recheadas com guloseimas veganas, até opções doces e salgados 

para compartilhar em família durante a ceia.

E foi justamente inspirada em suas recordações pessoais que Luísa resolveu criar o 

novo cardápio especial: “2020 foi um ano muito difícil para várias famílias. Tivemos 

que ficar longe de quem amamos, dos nossos entes queridos. Então, nesse Natal, eu 

quis trazer a memória afetiva do que a data representa pra mim: mesa farta e família 

reunida. Sendo de origem mineira, não tem nada que represente mais a nossa história 

e a minha infância do que isso, essa afetividade e o acolhimento das festas. Então es-

pero que esses doces possam levar um pouco desse espírito para cada lar. Que possam 

aquecer o coração e adoçar o paladar.”

Os já tradicionais panettones veganos, que contam com um longo processo de fa-

bricação de 12 horas, também têm presença garantida no cardápio natalino deste ano. 

Entre os sabores disponíveis este ano estão: o tradicional Panettone de Frutas Crista-

lizadas (R$ 58, 500g); uma versão italiana de Panettone de Goiabada (R$ 58, 500g); o 

Panettone com Gotas de Chocolate (R$ 65, 500g), feito com chocolate 60% com método 

de fabricação slow food; e uma última opção recheada de Panettone Trufado de Briga-

deiro (R$ 78, 600g), feito à base de castanha de caju e chocolate orgânico.

A confeiteira detalha um pouco do processo de fabricação dos produtos: “Os nossos 

panetones são fermentados de forma lenta, todo o processo para a sua produção demo-

ra em torno de 12 horas. São deliciosos, leves e sem gordura hidrogenada. O panetone 

é um pão italiano, tradicionalmente recheado com frutas secas e oleaginosas. Aqui o 

que mais faz sucesso é o de goiabada.”

Para quem busca praticidade nas ceias de fim de ano, a chef confeiteira também 

investiu em criações para compartilhar em família. Entre as novidades está o clássico 

Brûche de Noel (R$ 168, 10 fatias), rocambole com massa de chocolate, recheado de doce 

de leite de castanha de caju, coberto por uma ganache de chocolate 60% cacau trufado. 

Outra aposta inédita é o Bolo da Sorte (R$ 189, 16 a 20 fatias), um doce em camadas de 

bolo de laranja, brigadeiro de nozes, geleia de damasco, coberto por chantilly vegetal e 

decorado com trevo de quatro folhas, damascos e canela. Já para quem é fã de salgado, 

a fábrica-café também aposta no lançamento de uma versão família do Empadão de 

Jaca (R$ 154, 10 fatias), um best-seller da confeitaria disponível aos sábados, quando 

abre as portas para o público.

E para quem quer presentear, mesmo à distância, o Natal da Conflor também apos-

ta em verdadeiras demonstrações de afeto em forma de doce com o lançamento de 

charmosas latinhas recheadas com guloseimas veganas. Entre as apostas em forma 

de mimo está o Brownie Divino na Lata (R$ 89), o Pão de Melado na Lata (R$ 92) e as 

Trufas Diet na Lata (R$ 105).

As encomendas para o Natal Afetivo da Conflor já estão disponíveis pelo site www.

conflorvegan.com até domingo. As entregas 

compreendem as regiões da Zona Sul, Zona 

Norte, Tijuca, Barra da Tijuca e Niterói.

Natal sem 
aglomeração, 

mas com 
muito afeto
Confeitaria vegana Conflor lança 

coleção para clientes presentearem seus 
familiares, mesmo que de longe, ou para 

ceias menores
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As sócias da confeitaria vegana Conflor, Luísa Mendonça e Laura Izidoro

Panettone Trufado

Empadão de Jaca

Pão de Melado  

da confeitaria  

vegana Conflor
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