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E o miojo  
ganha o seu dia 
Chefs criam receitas em ação da Nissin para repercutir  
a data de criação do famoso macarrão instantâneo  

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

Quando o taiwanês Momofuku Ando 
criou o macarrão instantâneo, em 25 

de agosto de 1958, ele não imaginava que, 
53 anos depois, a sua invenção sairia da 
China para ser lembrada no Brasil, em 
uma data comemorativa criada especial-
mente para ele, o Dia do Miojo. O funda-
dor da Nissin, líder da categoria de ma-
carrão instantâneo com 60% de market 
share no País, preparou o primeiro lámen 
quando o mundo sofria uma das mais ter-
ríveis consequências da Segunda Guerra 
Mundial, a fome. 

De custo reduzido e preparo rápido, 
apenas três minutos, o produto chegou ao 
Brasil em 1965, por meio de uma empre-
sa de nome Miojo, depois comprada pe-
la Nissin. Hoje, vende mais de um bilhão 
de pacotes ao ano no mercado brasileiro, 
pode ser encontrado em 300 mil pontos 
de venda e está presente em 92% dos la-
res brasileiros. “Ainda existe espaço para 
crescer”, garante Alessandra Elias, geren-
te de marketing da Nissin, que planeja ex-
pandir as linhas de produtos e a distribui-
ção da marca, especialmente no Nordes-
te, por meio da japonesa Ajinomoto, com 
quem mantém uma joint venture. O pla-
no é chegar também em outros países da 
América Latina e, mesmo sem revelar ci-
fras, Elias não descarta até a construção de 
uma nova fábrica em solo nacional. 

Com uma indústria em Ibiúna (SP), 
a Nissin foi a primeira a estabelecer um 
acordo com a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária para reduzir o teor de só-
dio do produto e tentar neutralizar as crí-
ticas de profissionais de saúde que rela-
cionam o consumo exagerado do miojo 
ao aumento da pressão arterial. 

A verdade é que o miojo conquistou o 
paladar do brasileiro, cada vez mais adep-
to a refeições rápidas devido à correria im-
posta pelo mercado de trabalho. A prati-
cidade aguça o consumo em todas as ida-
des, especialmente entre jovens de 13 a 
25 anos. “É um produto saboroso, que re-
solve”, diz Elias. Mesmo diante do suces-
so da marca, a executiva se surpreendeu 
com a repercussão do Dia do Miojo. “Não 
esperávamos tantas manifestações posi-
tivas ao expandir a comemoração da da-
ta além da empresa”, comenta.

Criada pela F/Nazca, a ação reuniu as 
chefs Carla Pernambuco, do Carlota, Mo-
rena Leite, do Capim Santo, e Tatiana Sze-
les, do Boa Bistrô, que foram convidadas 
para fazer receitas especiais com o macar-
rão da Nissin, introduzidas somente no 
dia 25 de agosto no cardápio dos restau-
rantes localizados em São Paulo. O miojo 
com camarões, aspargos, cogumelo eryn-
gui e molho thai aromático foi a sugestão 
de Carla Pernambuco. 
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Criada pela chef Carla Pernambuco, a receita leva camarões, cogumelos  
e aspargos: o macarrão instantâneo está presente em 92% das residências do País
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 37, 29 ago. 2011.
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