
CHOCOLATES

Fondue em 2 minutos
Graças a pote plástico, versão de chocolate da iguaria vai ao forno de microondas

Fondue da Garoto fica pronta, no pote, após duas sessões de 1 minuto no forno de microondas, com um intervalo para mistura e homogeneização do conteúdo

ão é preciso comprar ingre-
dientes, seguir fielmente a
receita suíça nem gastar
tempo no fogão. Como edi-
ção limitada para o inver-

no, uma versão instantânea de fondue
de chocolate foi lançada pela Garoto. A
iguaria fica pronta em apenas 2 minutos
graças a um pote funcional, que permite
prepará-la no forno de microondas.

O pote é produzido em polipropileno
(PP), resina famosa pela alta resistência
térmica - seu ponto de fusão fica na casa
dos 165 graus Celsius. Em parceria com
a transformadora de plásticos Interject,
a Garoto realizou testes para determinar
espessuras de parede adequadas para o
recipiente, a fim de evitar deformações
durante o aquecimento por microondas.
Houve preocupação para que a superfície
da embalagem não se aquecesse a mais
de 110 graus Celsius, o que poderia cau-
sar ferimentos nos consumidores.

Para preparar a fondue, o consumidor
deve retirar o lacre de filme termoenco-
Ihível e a tampa que fecham o pote, e
aquecer o produto em duas sessões de l
minuto no forno de microondas, com um
intervalo para mexer e homogeneizar o

conteúdo. Como não há réchaud, a Garo-
to recomenda reaquecer constantemente
o alimento caso ele não seja consumido
rapidamente. É também possível pre-
parar a fondue em banho-maria - mas,
nesse caso, despejando-a em um refra-
tário. A baixa condutividade do PP faria
o aquecimento no próprio pote demorar.
Cada embalagem contém 400 gramas, o
suficiente para servir seis pessoas.

Como decoração, o pote recebe um
rótulo auto-adesivo, confeccionado pela
Mack Color em papel especial. "As
microondas aquecem alimentos através
da agitação das moléculas de água",

lembra Fabiana Rossi, do departamento
de marketing da convertedora. "Como há
baixa quantidade delas nos rótulos, não
há risco de combustão."

A FutureBrand BC&H, encarregada
do projeto gráfico do rótulo, desenhou
também a luva cartonada que recobre
o pote e apresenta o produto no ponto-
de-venda. Essa embalagem secundária
é produzida pela Brasilgrafica em uma
versão de alta gramatura do papel cartão
TP Premium, da Suzano. Impressa em
offset seis cores, a luva tem aplicações
de relevo no logotipo da Garoto, no
nome do produto e nas imagens de frutas
que compõem o projeto gráfico. Foram
utilizados vernizes à base de água na
impressão e tinta ouro para destacar as
instruções de preparo do produto, situa-
das nas laterais da luva. (AES)
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