Gastronomia

Chocolate
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para a criançada
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Lojas de chocolates,
brownerias e
sorveterias
investem nas
guloseimas
destinadas ao
público infantil.
Além do cardápio,
novidades estão
presentes também
nos
estabelecimentos
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uma bola de sorvete de morango e
rodeado de pastilhas de chocolate
(R$ 13,80). Mix Color: preparado
com mix de sorvete de creme e generosa porção de Mix Color, levemente
triturado (R$ 9,90)”, conta Ivan.
De acordo com Ivan, uma das
principais datas da empresa é o Dia
das Crianças. “Acredito que levar as
crianças a sorveterias é um programa tradicional para comemorar essa data. Nosso lucro durante o Dia
das Crianças deste ano foi 22,4%
maior que na mesma data de 2011”.
Com sete lojas espalhadas por
todo o Rio de Janeiro, a Brownieria
nasceu há 13 anos numa pequena
loja na Cobal do Humaitá pelas
mãos de Guilherme Junqueira. Destacou-se no mercado pela qualidade dos produtos e por apresentar
aos cariocas receitas inovadoras de
brownies e tortas diferenciadas, cuja matéria principal é o chocolate.
Fora disso, há ainda uma gama de
outros produtos na área de confeitaria que a transformam num grande ponto de encontro de café gourmet da cidade.
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não dispensa um bom sorvete, ainda
mais com a chegada dos meses mais
quentes, na primavera e no verão. A
marca IceMellow, que nasceu em
São Paulo, no ano de 2006, sob o comando dos sócios Ivan Pereira de Almeida e Armando Anacleto de Queiroz Jr. atua com a linha de sorvetes e
sobremesas especiais, exclusivo da
marca Kibon, através de lojas em
shopppings centers.
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Além das sobremesas especiais, a
IceMellow trabalha com o sistema
de bufê self-service. “Um dos nossos diferenciais é o Bufê Criança:
uma bancada mais baixa, em que as
crianças podem servir suas taças de
sorvete com uma variedade de balas e confeitos numa roda giratória
e com decoração lúdica. Além do
Bufê Criança, nosso cardápio conta
permanentemente com algumas
sobremesas voltadas especialmente
para o público infantil,” diz.
“Entre elas estão: Boneco de Neve: montado com bolas de sorvete
de morango e chocolate, decoradas
com granulados coloridos, confeitos, casquinha e canudinho de biju
(R$ 9,80). Kids Gateau: bolinho de
chocolate, com recheio e cobertura
de chocolate quente, coberto com
granulados coloridos, servido com
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Brownie trufado
A Brownieria tem 16 tipos de brownies, sendo que os mais famosos
são o tradicional, o trufado e o de
brigadeiro. “Quanto aos turistas

que frequentam as nossas lojas, os
que eles mais pedem são o de brigadeiro e paçoca", diz uma das idealizadoras da marca Brownieria Manuela Camero.
Manuela diz, que no Dia das
Crianças, a procura maior foi o brownie trufado. “Acredito que teve
uma boa saída por ser levemente
amargo e conter 100% de cacau, que
é a nova onda do momento quando
falamos em chocolate. Os clientes
de hoje têm muita preferência por
esse tipo de chocolate”, diz .
“Para o Dia das Crianças tivemos
dois carros-chefes: um brownie
com recheio de brigadeiro e confetes coloridos, acompanhado de sorvete de creme; e pirulitos de brigadeiro derretido com temas infantis,
como borboletas e peixinhos”, completa Manuela.
Segundo ela, o lucro no dias das
crianças é maior. “As crianças precisam levar suas famílias, o que, consequentemente, aumenta o nosso
lucro. Além do público infantil ser
um ótimo consumidor de chocolates. As lojas da Brownieria tiveram
aumento nas vendas do Dia das
Crianças em torno de 20 à 30%. Para
ilustrar esse crescimento em uma
das lojas, só a do Barra Shopping teve um aumento de 40% em suas
vendas nesse dia e vendeu em torno
de 500 brownies”, finaliza.
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uase ninguém resiste a um
bom doce, principalmente
se for de chocolate. Cada
vez mais cortejadas pelos
chefs e especialistas em sobremesas, as crianças ganham espaço exclusivo em sorveterias e pratos especialmente criados.
Brownerias e docerias apostam
nos derivados do cacau para agradar ao paladar de crianças. Empresas apostam também na decoração
charmosa para atrair a atenção da
criançada. Existem, porém, muitos
alimentos que, teoricamente, são
feitos para os pequenos, mas são irresistíveis também ao paladar do
adulto.
Um dos preferidos é a colher de
brigadeiro, na qual a criança pode
pegar uma quantidade do doce de
dentro da panela, escolher os toppings que quer por cima e saborear
a delícia.
Outra opção são as caixas com
chocolates diversos, nas quais as
crianças podem escolher os sabores
preferidos para comer ali ou levar
para comer depois em casa. A garotada ainda pode escolher os potinhos de brigadeiro mole com a tampa enfeitada com motivos infantis. O
o docinho faz tanto sucesso que até
os adultos querem provar. Algumas

empresas criaram pratos temáticos
infantis para fisgar a preferência de
seus pequenos, porém exigentes
clientes.
Todas essas delícias fazem parte
do cardápio da Beth Chocolates, primeira loja especializada nesse segmento no Rio de Janeiro. Fundado
em 1986, o estabelecimento começou com produção caseira, fazendo
encomendas somente para festas.
“Há alguns anos abri a loja Beth
Chocolates no Shopping Leblon,
onde vendo os meus chocolates e
doces no varejo, mas continuo vendendo no atacado para festas, casamentos e qualquer evento”, conta a
proprietária da loja, Beth Garber.
Ainda de acordo com a proprietária, a Beth Chocolates possui mais
de 120 sabores de doces. “Eu estou
sempre inventando novos sabores e
apresentações. Os mais famosos
são a Boquinha recheada com brigadeiro, o chocolate amargo com
flor de sal, o de Champagne com
framboesa e o Sumatra (um blend
com praline e gianduia). Destaque
para o de champagne com framboesa e o sumatra”, diz.
Apesar da preparação para o mês
das crianças, a proprietária diz que
o lucro não é tão grande. “Posso dizer que gira em torno de 10% em relação aos meses anteriores”.
Criança que é criança, porém,
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Brownie
tradicional
com recheio
de brigadeiro,
da Brownieria
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Brigadeiro de Potinho, da Beth Chocolates,
e Kids Gateau, da IceMellow
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