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André Leite
é jornalista e um admirador da 
culinária regional, nas horas vagas 
se diverte na cozinha; escreve neste 
espaço sobre o mundo gastronômico 
do Vale do Paraíba aos domingos.
Fale com ele por e-mail:
bomapetite@ovale.com.br

@degustavale

SORVETE TAILANDÊS
Que tal celebrar o Dia Na-
cional do Sorvete, comemo-
rado nesse sábado (23), com 
uma receita bem exótica 
dessa sobremesa. A dica é 
da mestre gelatiere Sandra 
Chaves, da Artesane Gelate-
ria, de São José. 
O preparo leva gengibre, 
cúrcuma e coco. Com esses 
ingredientes, o sorvete fica 
ainda mais refrescante. E é 
muito fácil de fazer! Veja:

Ingredientes
10g de gengibre (pedaços)
500ml de leite de coco
1 lata de leite condensado 
(395 ml)
2 caixas de creme de leite 
(200 ml cada)
Menos de uma xícara de 
leite em pó integral 
instantâneo
½ xícara de açúcar
Cúrcuma a gosto
 
Modo de preparo
Bata no liquidificador - ou 
com um mixer - o gengibre 
e o leite de coco, depois 
passe na peneira. Junte o 
leite de coco com gengibre 
peneirado, o creme de leite, 
o leite em pó, o açúcar e a 
cúrcuma. Bata até a calda 
ficar homogênea. Coloque 
em uma vasilha, tampe 
e leve ao congelador ou 
freezer por 1h30, ou até a 
calda estar congelada, mas 
cremosa. Colocar tudo na 
batedeira e bata até a calda 
aerar e ficar ainda mais 
cremosa. Pode servir ou 
despejar em uma vasilha e 
voltar para o congelador. O 
sorvete está pronto!
 

EMPANADAS POR ENQUANTO O ESPAÇO NÃO SERÁ ABERTO AO PÚBLICO

De um lado, uma argentina 
apaixonada por gastronomia. 
De outro, uma jacareiense 
amante dos vinhos. Em co-
mum, o desejo de empreen-
der. Assim que nasceu Las-
Paulas.
 Paula Lagrifa, a argentina, 
mora em São José há sete 
anos e veio para o Brasil com 
o marido, que é engenheiro. 
Formada em arquitetura, tra-
balhou com decoração de in-
teriores, mas não conseguiu 
fugir por muito tempo de 
suas raízes. A família dela é 
produtora de alfajores na Ar-
gentina há gerações e foi com 
a receita do doce que Paula 
difundiu a sua marca argen-
tiníssima, em São José.
 “O alfajor tem a sua vida útil 
e, com calor do Brasil, é di-
fícil manter a qualidade. Foi 
então que comecei a pensar 
em outro produto que tivesse 
ligado à minha cultura, mas 
que fosse mais prático. Então 
comecei a testar as empana-
das”, contou Paula.
 O sucesso das receitas foi 
tão grande que a cozinha de 
casa começou a ficar peque-
na. E foi aí que Ana Paula 
Bolanho entrou na história. A 
jacareiense já conhecia a ar-
gentina por meio do marido, 
um colombiano que também 
veio para o Brasil para es-
tudar no ITA (Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica) e 
acabou ficando amigo do en-
genheiro argentino.

 “Eu sou psicóloga, era coorde-
nadora de recursos humanos 
em uma empresa, mas o traba-
lho me consumia demais. Gos-
tava do que fazia, mas no final 
já não me sentia mais realiza-
da. Então comecei a estudar 
vinho, como hobby, e fui perce-
bendo que poderia fazer outra 
coisa e aquilo começou a fazer 
mais sentido”, disse Ana.

PARCERIA. 
Percebendo a necessidade da 
amiga argentina de ampliar os 
negócios, Ana Paula resolveu 
se juntar ela em dezembro de 
2016 e, depois de muitos estu-
dos, chegaram ao conceito da 
LasPaulas.
 A princípio, a casa vai ofere-

LasPaulas é fruto do 
amor pela gastronomia 
Argentina e jacareiense se unem para oferecer receitas saborosas
 Com menu de empanadas e doces, como o tradicional tabletón, a dupla aposta
em referências culinárias apuradas e na praticidade para o cliente

Menu. São nove opções de empanadas
divulgação

cer um menu com nove opções 
de empanadas congeladas e 
alguns doces. Tudo será produ-
zido numa cozinha montada no 
bairro Urbanova, em São José. 
O local também servirá de pon-
to de entrega para os clientes.
 “Por enquanto, o espaço não 
será aberto ao público. Mas 
existe a possibilidade de expan-
são. A proposta é, no futuro, 
fazer pequenos eventos e aliar 
o vinho ao negócio. Mas, por en-
quanto, o maior objetivo é con-
tinuar produzindo um produto 
caseiro, saboroso e de qualida-
de, sem perder esse atendimen-
to humano”, afirmou Ana.

MENU. 
Depois que “LasPaulas” fir-

maram a parceria, foram dois 
meses de testes para fechar o 
cardápio de empanadas. 
São três de carne (clássica; 
com batata e passas; e desfia-
da); de presunto, queijo, toma-
te e manjericão; humita (cre-
me de milho); cebola e queijo 
com orégano; ricota, nozes e 
passas; frango e vegetariana/
vegana. Elas são vendidas em 
caixas com seis e 12 unidades.
 “Para assar, é só levar ao for-
no por cerca de 15 a 20 minu-
tos. E o cliente pode armaze-
nar congeladas em casa por 
até três meses”, explica Paula.
 Já no menu de doces tem a 
cheesecake, o brownie e o ta-
bletón mendocino. Elas vão 
longe..

 B ONDE É
LasPaulas
www.laspaulas.com.br


