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Valéria França

Dá para fazer sorvete, sorbet e
até mousse em casa sem ter
muito trabalho. Existem hoje
no mercado máquinas de uso
doméstico especializadas no
preparo de delícias geladas.
DeLonghi, Cuisinart e Kitche-
nAid são as marcas mais co-
muns. Os preços dos modelos
variam de R$ 338 a R$ 1.690.

A facilidade atrai até peri-
tos no assunto. A chef Ina de
Abreu, de 63 anos, comprou
um modelo doméstico mais
simples da Cuisinart para sua
casa. Em seu restaurante, o
Mestiço, no bairro de Cerquei-
ra César, região central de São
Paulo, ela usa uma máquina
profissional da Taylor para
sorvetes e o tradicional fro-
zen iogurte que tem no cardá-

pio. Antes do Mestiço, Ina foi res-
ponsável pela Rede América, ca-
deia famosa pela variedade de
frozens, durante uma déca-
da.

“Testei a máquina ca-
seira da Cuisinart e deu
certo. Fiz sorvete e de-
pois sorbet ”, diz Ina.
“Gosto muito do sor-
bet, porque é uma so-
bremesa sem gordu-
ra. É ideal para prepa-
rar a sobremesa de um
jantar.” A máquina, se-
gundo ela, não é boa
para frozen. “Até
agora só as má-
quinas profis-
sionais prepa-
ram o frozen
no verdadeiro
ponto. A caseira
deixa muito aerado.”

As diferenças. Todas as mar-
cas têm aparelhos fáceis de usar.
A linha Disney da DeLonghi tem
o design mais arrojado de todos.
O aparelho é vermelho e tem os
pés brancos, que lembram os do
Mickey. Faz 1,5 litro de sorvete
italiano, que é mais cremoso se
comparado com o produto típi-
co nacional.

Já a americana Cuisinart se-
guiu o padrão clássico dos eletro-
domésticos e apostou no mode-
lo branco e clean com duas vasi-
lhas com isolamento térmico –
permite fazer dois sabores – e ca-
pacidade de meio litro cada. O
manual vem com várias receitas
geladas, até de iogurte.

O modelo mais avançado é o

da KitchenAid. Trata-se da bate-
deira com design retrô Stand Mi-
xer, que tem várias funções. Faz
ainda massa de pão e macarrão.
E vem com seis acessórios – um
deles é uma sorveteira.

Delícias geladas em 30 minutos
Rápidas e práticas, as máquinas caseiras fazem sorvete e sorbet, mas para especialista o ponto do frozen ainda é um desafio

Carnaval

Fique de olho

Liquidação

Vinho da Córsega vem agora em
caixa de 3 litros, que conserva a
bebida até 3 meses após aberto.

NO COPO

ONDE: EMPÓRIO SORIO: TEL: (11) 2925-2601.
PREÇO: R$ 110

ONDE: ANACAPRI: WWW.ANACAPRI.COM.
BR; AL. LORENA, 1.426; TEL. (11) 2366-1387

ONDE: MANGA ROSA
COSMÉTICOS: SAC: (11)
2852-0703 PREÇO: R$ 66

O finalizador de
cabelo Gold Marro-
co, à base de óleo
de argan– substân-
cia hit nas fórmulas
de verão –, hidrata
e protege os fios do
sol e do calor do
secador.

● Ingredientes
500 gr. de framboesa (usar
fruta congelada, não polpa)
80 gr. de água (deve ser pesa-
da, não medida em ml)
125 gr. de açúcar
4 colheres (sopa) champanhe

● Preparo
Misture a água e o açúcar em
fogo baixo (até dissolver o açú-
car). Deixe esfriar. Bata no li-
quidificador com a framboesa.
Coloque na geladeira. Depois,
siga as instruções da máquina

ONDE: PBKIDS: SAC: (11)
3825-7046 OU 3825-7073

PREÇO: R$ 39,99 (A DE
HAVAIANA)

Ainda dá tempo
de comprar fanta-

sia para a crian-
çada pular o
carnaval neste
ano. A
PBKIDS tem
de bruxa, pi-
rata e havaia-
na para meni-

nas e meninos.

estadão.com.br

Leia mais. Receitas
e outras dicas

blogs.estadao.com.br/boulevard

Bowl simples.
Bom para sorbet
e sorvete, mas
Ina diz que não
dá o ponto do
frozen. R$ 338 Linha Disney.

Da DeLonghi,
promete 1,5 l
de sorvete
italiano cremoso.
R$ 463

Ice 40 dupla. Da
Cuisinart, vem
com dois bowls
isolados, de
meio litro cada
um. R$ 498

Os óculos são uma releitura
dos anos 1980 da Mormaii,
que lançou uma linha teen.

RETRÔ

ONDE: SAC MORMAII ÓCULOS: 0800-2838802
PREÇO: R$ 350

Marca que se destaca pela
impressão digital das estam-
pas, a SkinBiquini dá 50% de
desconto até o dia 29. O dife-
rencial é a modelagem seten-
tinha bem brasileira.

ONDE: SKINBIQUINI: RUA DR. MELO ALVES,
762, CERQUEIRA CÉSAR; PREÇO: R$ 131

● Sorveteira.
É um dos seis
acessórios da
batedeira qua-
se profissional
Stand Mixer da
KitchenAid. O
conjunto sai
por R$ 1.690

ONDE: SPICY: WWW.SPICY.COM.BR
OU ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO
DA SILVA, 1.236, TEL. (11) 3083-4407
DOURAL: SAC (11) 3019-0070 OU
WWW.DOURAL.COM.BR
SUBMARINO: WWW.SUBMARINO.COM.BR
MERCADO LIVRE:
WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR

Caio do Valle / JORNAL DA TARDE

Quer protestar contra ônibus e
metrô lotados? Já não sabe a
quem reclamar do semáforo da
rua queimado há tempos? Tem o
flagrante de um veículo parado
irregularmente? Use o Face-
book. Ou o Twitter. As redes so-
ciais da internet estão se tornan-
do o espaço preferido para pres-
sionar governos por melhorias
no trânsito e no transporte de
São Paulo.

Um dos exemplos mais con-
tundentes é o manifesto contra a
mudança da Linha 10-Turquesa
da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). Até o
ano passado, ela ia até a Estação
Luz; agora, o trecho termina no
Brás. A página do Facebook so-
bre o tema, chamada “Quere-
mos a Linha 10 da CPTM de vol-

ta à Luz”, já reúne 700 pessoas
interessadas em fazer com que o
ramal funcione integralmente,
com eventos e ações que tentam
convencer a estatal.

O professor universitário Mi-
guel Savietto, de 55 anos, é um
dos signatários de um abaixo-as-
sinado (com mais de 1,8 mil assi-
naturas) divulgado no site. Ele
mora em Ribeirão Pires, e pega a

linha para ir à capital. “O uso da
internet é muito positivo. O que
ficaria restrito a um grupo peque-
no ganha repercussão.”

A CPTM ainda recebe – e, às
vezes, responde – reclamações
em seu perfil oficial no Face-
book. As queixas vão desde pro-
blemas operacionais nas linhas a
protestos contra o recente au-
mento da tarifa. A empresa, po-

rém, não é a única estatal cobra-
da pelos internautas.

O Metrô é uma das estatais
mais transparentes na web. A em-
presa foi uma das primeiras a ter
Twitter e Facebook. Os comentá-
rios são pouco censurados e boa
parte é respondida. Algumas rei-
vindicações chegam até a ser
atendidas.

Embora ainda não tenha uma

conta própria no Facebook, a
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) também é alvo
de pedidos. Em uma página cria-
da por usuários do site, são publi-
cadas fotos e queixas sobre o
trânsito. Uma imagem mostra
um semáforo supostamente apa-
gado na altura do número 495 da
Rua Parapuã, na Brasilândia, zo-
na norte da capital paulista. “O
farol está quebrado desde que
acabou a luz na rua. Até agora,
nada”, escreveu um morador do
bairro.

Pressão. Por enquanto, a CET,
assim como a São Paulo Trans-
porte (SPTrans), só se relaciona
pelo Twitter. No entanto, esses
canais são usados só para divul-
gar ações como interdições de
vias. Quem faz perguntas ou re-
clamações recebe resposta.

Além disso, os comentários
dos seguidores não podem ser
vistos e discutidos pelos outros
internautas, o que restringe uma
das características mais podero-
sas das redes da internet: a multi-
plicação da cobrança. É a avalia-
ção da professora da Universida-
de de São Paulo (USP) Giselle
Beiguelman, especialista em re-
des sociais. “A pressão é a garan-
tia de eficiência por parte do pú-

blico. As pessoas sabem que têm
de ser cúmplices do outro, por-
que vale a pena.”

Ela diz que, com ferramentas
como o Facebook e o Twitter, di-
ficulta-se a tentativa de agentes
públicos de encobrir reivindica-
ções. “Não é mais como cobrar
por e-mail ou por telefone, quan-
do ninguém sabia se o outro lado
estava recebendo a demanda.”

● CPTM
Facebook: www.facebook.com/
cptm.fanpage

● CET-SP
Twitter: @cetsp_

● SPTrans
Twitter: @sptrans_

● Metrô
Twitter: @metrosp

Facebook: www.facebook.com/
metrosp

Rede social é arma para melhorar transporte
● Até o presidente do Metrô de
São Paulo, Sérgio Avelleda, foi
cobrado pelo Twitter (@avelle-
da). No dia 2, um usuário pergun-
tou sobre a demora da instalação
das escadas rolantes nas Esta-
ções Trianon-Masp e Consola-
ção. “Vou apurar agora o que es-
tá acontecendo”, tuitou Avelleda.
Segundo o Metrô, o serviço foi
concluído poucos dias depois.

Na segunda-feira, um internau-
ta reclamou para a conta da
CPTM sobre um apoio de mão
solto em um trem da Linha 9-Es-
meralda. No mesmo dia, o proble-
ma foi resolvido. / C.V.

ANDRE LESSA/AE-14/2/2012

Até presidente do
Metrô responde

Os descontos chegam a 70%
na Anacapri, marca do grupo
Arezzo especializada em sa-
pato flat. As rasteirinhas cus-
tam R$ 59,90.

SORBET DA INA

CPTM. Mudança de itinerário é um dos principais temas

Usuários de trem, metrô
e ônibus se mobilizam, via
Twitter e Facebook, para
cobrar melhorias e ter
contato com empresas

ENTRE EM CONTATO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2012, Metrópole, p. C8.




