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ma tradição oriental fincou raízes em
um sítio na zona rural de Valinhos, deu

frutos e ganhou uma legião de seguidores. O
umezeiro, originário da China, foi cultivado
pela primeira vez na região há 30 anos, pelo
japonês Tomekiti Goto. A muda vingou com
facilidade e o produtor passou a ter no quin-
tal aquela que é considerada a fruta da lon-
gevidade. Investiu na plantação e tornou-se
fornecedor de umeboshi e umeshu.

O umê é uma espécie de ameixa. Pode ser
consumida direto do pé, mas o sabor é bas-
tante ácido e amargo, embora algumas varie-
dades tenham o amargor menos acentuado.
A versão mais conhecida da fruta é o ume-
boshi, conservada em sal. A chácara de Goto
produz também geléia e licor, o umeshu. E
está testando uma nova criação.

Depois de curtida em sal, a ameixa rece-
be uma dose de açúcar, que produz uma cal-
da. "Fica salgada e doce", explica o agricultor
Lúcio Guaratine. O umê é cercado de sim-

bologias. Além da longevidade, os chineses
acreditam que a fruta equilibra as energias
do organismo. A ela são atribuídas múltiplas
funções, como estimular o metabolismo,
auxiliar no tratamento de dores de cabeça,
eólicas, gastrites, nevralgia, melhorar a di-
gestão, auxiliar rins e fígado na eliminação
de toxinas, promover a desintoxicação ali-
mentar e purificar o organismo.

Bom habito
A fruta tem proteínas, minerais, cálcio, ferro,
fósforo e ácido cítrico. A conserva deve ser
consumida com cautela por hipertensos,
por causa da alta concentração de sal. Nas
famílias orientais, o umeboshi é uma tradi-
ção, quase tão popular como o molho shoyo,
diz o empresário Jorge Yamada, consumidor
da conserva. "Quase todas as casas têm."

Yamada lembra que no pós-guerra a
dieta dos japoneses era basicamente arroz
e umeboshi. "Faz parte da cultura", diz. Ele
come duas frutas em conserva por dia, como
prevenção. "Facilita a digestão e equilibra o
colesterol". Descendente de japoneses, con-

ta que os orientais no Brasil têm dificuldade
para encontrar o produto.

O empresário soube da produção de Va-
linhos há dez anos e virou cliente fiel. "Sem-
pre compro para mim e para distribuir entre
os amigos", conta. Diz que o umeboshi foi
incorporado à sua alimentação diária e em
ocasiões especiais. "Depois do churrasco,
três frutinhas ajudam a digerir tudo".

O professor de ioga João Alberto Lopez
come duas unidades antes da feijoada.
"Preparo o estômago e o corpo. Qualquer
coisa que eu como fica mais leve", observa.
Embora não tenha orientais na família, é
um consumidor assíduo do umeboshi: in-
gere dois ou três por dia, com as principais
refeições.

"Consumimos muitos alimentos que não
deveríamos. O umê deixa o organismo mais
equilibrado, além de ser bastante nutritivo",
comenta o professor. Ele diz que sempre
recomenda o consumo da fruta aos alunos
para regularizar as funções do corpo. Mas
alerta os hipertensos sobre o alto teor
de sal.
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"Muita gente vem de fora para comprar
umeboshi em Valinhos. Alguns vêm de lon-
ge", comenta o agricultor Guaratine. A cida-
de é a única produtora conhecida na região.
A conserva é vendida nas cidades próximas,
em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

O produtor ingere uma unidade por dia.
"É bom para o estômago e para dor de ca-
beça." Garante que a fruta evita o acúmulo
de gordura. "Como macarrão todos os dias,
são quase 20 quilos por mês, só para mim,
e nunca engordei", justifica.

Com cachaça e sal
O umê produzido em Valinhos é colhido
manualmente. Depois de lavada e escor-
rida, a fruta passa por uma seleção. As
maduras são separadas para a produção
de licor e de geléia, nessa ordem. Primeiro

é fabricado o licor, com as frutas imersas
na cachaça por pelo menos um ano, e
uma porção de açúcar. Ao serem retiradas
do licor, as ameixas, curtidas, são usadas
para fazer a geléia.

O umeboshi é feito com as frutas mais
verdes. Elas são umedecidas em cachaça
e colocadas em recipientes de boca larga
com sal. Sobre as frutas, o produtor co-
loca um peso, para pressioná-las a soltar
o sumo. Ficam assim por pelo menos 30
dias e vão para uma esteira secar.

Depois disso, são levadas para secar ao
sol por três dias e para receber o orvalho
por três noites. "São dias especiais, esco-
lhidos conforme o clima", diz o produtor
Lúcio Guaratine. Passado esse processo,
que dá a cor amarronzada à fruta, a
conserva está pronta.

Derivados
Em Campinas, IAC
desenvolveu duas
variedades da planta

• O umezeiro pode alcançar 7
metros de altura. Os frutos têm
entre 6 e 12 gramas. Atingem
tonalidade avermelhada

quando maduros. A planta
pode ser cultivada nas mesmas
condições do pessegueiro, da
nectarineira e da ameixeira.
O Instituto Agronômico de
Campinas desenvolveu duas
variedades da planta.
* O umê atua como
antioxidante, contra os radicais
livres, porque remove ácidos
prejudiciais ao organismo,

que se acumulam nas células
quando a comida é convertida
em energia. Há relatos de
que alivia a prisão de ventre,
contribui para uma gravidez
saudável, ajuda a manter a
forma, combate gripe e atua
como antibiótico natural.
* Os derivados de umê não
são os únicos produtos da
chácara de Tomekiti Goto, em

Valinhos. Ele fabrica licores
de frutas, como carambola e
nêspera, e vinagre de caqui, o
kakissu. A produção do kakissu
leva em média dois anos. O
vinagre é suave, indicado para
temperar saladas e alimentos.
Credita-se a ele funções
terapêuticas como controlar
a hipertensão e reduzir o
colesterol.
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