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Ressaca verde
A ministra Izabella Teixeira, do Meio
Ambiente, vai precisar de uns dias de
folga, coitada! Acabou a Rio+20 meio
desconjuntada!

Meio careca
Que ninguém se iluda: é falso o topete-
pastinha do novo presidente do Para-
guai, Federico Franco. A aerodinâmica
da franja projetada a partir da têmpora
direita não deixa dúvidas!

Só pensa naquilo!
Que diabos Soninha Francine quis di-
zer com “Fernando Haddad tem que

comer muito feijão com arroz pra
chegar lá”? Ninguém precisa comer
coisa nenhuma pra sentar na cadei-
ra do Gilberto Kassab!

Educação esportiva
Para que não haja mais dúvidas so-
bre a importância do MMA na for-
mação do caráter dos praticantes da
modalidade, escuta só o que Ander-
son Silva anda dizendo sobre seu
próximo adversário: “Esse cara é
um marginal, um imbecil, vou arran-
car todos os dentes da boca dele!”

Dois é demais
De Fernando Haddad, jogando uma
pá de cal no boato de que o advoga-
do Luiz Flávio Borges D’Urso será
candidato a vice em sua chapa: “De
amigo urso, já basta o Lula!”

Medida radical
Suspender o Paraguai do Mercosul
não resolve o problema institucio-
nal do país. Castigo mais apropria-
do, no caso, seria uma eliminação da
Copa de 2014!

Tutty Vasques
escreve todos os dias no

portal e de terça a sábado
neste caderno

● Tchu tcha tcha (Serra já)
Está explicado o que João Lucas e
Marcelo quiseram dizer com aquele
“tchu tcha tcha” do hit da dupla: signi-
fica, segundo jingle da campanha
dos tucanos em SP, “Serra já!”

O s empregados da mansão
de Abílio Diniz em São
Paulo marcaram para a
noite desta terça-feira

uma assembleia-geral da categoria
na quadra de tênis da propriedade de
4.030 m² do Jardim América.

Vão discutir as consequências da
saída do patrão do comando dos ne-
gócios do Grupo Pão de Açúcar, ativi-
dade que exerceu com dedicação ex-
clusiva nos últimos 50 anos. Temem
que, com o tempo livre decorrente, o
empresário se transforme num con-
trolador implacável do trabalho do-
méstico em sua residência cinemato-
gráfica.

“Homem em casa sem nada para

fazer, já viu, né?” – comenta-se no boca
a boca das dependências de serviço da
área construída, onde ninguém conhe-
ce de perto – só de ouvir falar – o tempe-
ramento empreendedor e explosivo do
chefe. Em casa, ele sempre foi um doce
de pessoa!

É aí, acredita a criadagem, que mora o
perigo: sem ter mais em quem mandar
no supermercado, Abílio pode transfe-
rir para a rotina pessoal toda a determi-
nação, garra e disciplina que consagra-
ram sua fama de profissional durão e
inflexível.

Fenômeno parecido ocorreu com Pe-
dro Bial num desses longos períodos de
folga no BBB em que nem a namorada
do apresentador aguentou ele em casa.

VARIEDADE GOURMET

O homem
da casa

2. Com 50 opções de croissants, a
Croasonho abriu loja em SP em maio
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3. Bendito Quindim, no Tatuapé, inovou
receita e foi além do sabor tradicional
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Lojas de um só
produto viram
tendência em SP
Depois da febre das brigaderias, cidade já tem casas especializadas
em pudins, croissants, quindins, waffles e bombas de chocolate

● Moço bonito
Juliana Paes aprovei-
tou a folga nas grava-
ções de Gabriela pa-
ra levar o marido a
uma boate gay. Está
cansada de ser o cen-
tro das atenções!

Valéria França

Doces populares – que muitas ve-
zes lembram a infância – foram
elevados à categoria gourmet e
deram origem a uma série de ne-
gócios, digamos, deliciosos. De-
pois das lojas especializadas em
brigadeiros, surgiram as de
cupcake, de quindim e, mais re-
centemente, de bomba de choco-
late, de croissant e de waffle. Ca-
sas de um tipo só de doce vira-
ram febre em São Paulo. Há até
loja de pudim – sobremesa casei-
ra que ganhou sabores exóticos
como pistache.

“Não, meu pudim não é aque-
le de furinho”, explica por telefo-
ne a publicitária Fernanda Na-
der, de 36 anos, a uma cliente que
ouviu falar da Fôrma de Pudim.
O ateliê foi aberto em outubro
em sociedade com Daniela Ali-

perti, de 31. “Não se trata de um
pudim tão popular feito com lei-
te condensado. É um pudim
gourmet”, diz Fernanda. Boa de
conversa, a publicitária fecha fá-
cil o pedido.

“No início foi bem difícil con-
vencer as pessoas de que valia a
pena encomendar um doce as-
sim tão popular. Muitas amos-
tras foram enviadas gratuita-
mente”, continua Fernanda,
que, até conhecer a sócia Danie-
le, chef especializada em confei-
taria, também achava que o pu-
dim era um doce sem graça.

Daniele criou uma receita que
mistura as técnicas do creme
brulée – doce francês com cober-
tura caramelizada – com a do pu-
dim tradicional. “Odiava o pu-
dim de furinhos”, diz. “Então, in-
ventei uma receita nova.”

A primeira cliente foi a psicó-

loga Kátia Germanos, de 49
anos, que encontrou a Fôrma de
Pudim em uma rede social. “Fi-
quei curiosa. Pensei que, para al-
guém vender só pudim, tinha de
ser bom.” Essa é uma parte do
sucesso dessas lojas: a especiali-
zação. Por isso, elas precisam de
fato fazer a diferença para o negó-
cio não minguar.

Bombas. “Se não caprichar na
qualidade, não tenho outra coisa
para oferecer. A ideia é vender a
melhor bomba do mercado ”, diz
Mariana Araújo, de 31 anos, pro-
prietária da Faire La Bombe,
aberta em outubro. Formada em
Cinema, Mariana levava a cozi-
nha como um hobby até que re-
solveu alugar uma casa de 55 m²
em Pinheiros. Desenvolveu 14 sa-
bores. Tem até de blueberry. Pa-
ra acompanhar, há café, chá, vi-

nho e alguns drinques. O Faire
La Bombe é um tipo de café com
bombas.

Neste mês, a loja dobrou de
tamanho – Mariana comprou a
casa ao lado. No fim de semana,
ela lançou as primeiras bombas
salgadas: palmito, salmão defu-
mado e wasabi.

Waffles. A nostalgia de um sa-
bor da infância ou de um momen-
to marcante da vida é atrativo im-
portante nesse tipo de negócio.
“É muito engraçado. Tem gente
que passa na frente e já começa a
gritar de alegria. Um cliente
entrou com a filha outro
dia e começou a contar
que a primeira vez que
ele comeu waffle foi no
Playcenter. E ele estava
quase emocionado em
contar isso”, diz Lucas
Morato, de 25 anos,
confeiteiro da Opa-
kee Belgian Waffles –
opakee quer dizer “vi-
va”.

Na Bélgica, casas
de waffles são tão co-
muns como carri-
nhos de pipoca em
São Paulo. Por is-
so, antes de abrir
a casa, o belga Jo-
chen Stevens re-
solveu vender es-
se tipo de massa na
rua, na Kombi Opa-
kee, como batizou na
época. O detalhe é que
ele não tinha permissão
da Prefeitura de São Paulo para
esse tipo de comércio. Em 2011,

trocou a Kombi por uma loja na
Vila Madalena, na zona oeste.

Outro sucesso das lojas espe-
cializadas é o Bendito Quindim,
na zona leste. Lá são 14 sabores
de quindim, que vão bem além
da tradicional receita à base de
gema e coco.

Alguns negócios dão tão certo
que viram até rede. É o caso da
gaúcha Croasonho. Com 29 lojas
no Brasil, vende 50 sabores de
croissants. No fim do mês passa-
do, abriu a primeira unidade em
São Paulo, em Moema. Fundada
em 1997, virou franquia em

2009. “Hoje o mercado
está tão saturado que

explorar um tipo
só deprodutovi-

rou uma boa

saída para o consumidor fixar a
marca”, diz Erik Galardi, da
Touch Branding, empresa espe-
cializada na construção de mar-
cas. “Se Daniele e Fernanda – da
Fôrma de Pudim – tivessem aber-
to uma doceira, seria mais uma
entre milhares. Hoje, elas admi-
nistram um negócio único.”

1. Mariana apostou em um hobby e investiu no Faire La Bombe,
em Pinheiros. Desde outubro, produz 14 sabores de bombas

estadão.com.br

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br
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TUTTY
HUMOR

ESTEVAM AVELLAR

FÔRMA DE PUDIM: TEL.: (11) 2309-2030

(SOB ENCOMENDA) FAIRE LA BOMBE:

RUA DOS PINHEIROS, 223; CROASONHO:

AL. JURUPIS, 1.100, MOEMA; OPAKEE

BELGIAN WAFFLES: RUA WISARD, 396,

VILA MADALENA BENDITO QUINDIM:

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 605, TATUAPÉ

Fiel. Kátia foi a primeira
cliente da Fôrma de
Pudim: ‘Para vender só
isso tinha de ser bom’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2012, Metrópole, p. C10.




