
C H O C O L A T E
As vendas de produtos de chocolate crescem em
torno de 20% na época natalina, no Brasil. Em
2005 foram comercializadas 20, 4 mil toneladas de

novembro a de-
zembro, quando a
média mensal foi
de 17 mil tonela-

das. A previsão para este ano é que as vendas
cheguem a 22 mil toneladas no mesmo período. O
chocolate agrada aos mais diversos bolsos e gos-
tos e é preferido para presente de Natal. 
A L T E R N A T I V A
O chocolate também está presente no panetone
com gotas de chocolate. A preferência pelo choco-
late é creditada à entrada de novos consumidores
no mercado, principalmente jovens que não tinham
o hábito de consumir panetone tradicional com fru-
tas cristalizadas e uva passa. O mercado hoje está
dividido em  60% feito com frutas e 40% feito com
chocolate.

N O E L  V I R T U A L
Ações interativas na Internet vão permitir que as
crianças conversem com Papai Noel. O tradicional
filme com  o Sr. Bauducco e seu filho também será
veiculado nas principais emissoras do país. No site
www.natalbauducco.com.br, os pequenos já po-
dem  conversar com  Noel. No site há outras atra-
ções natalinas voltadas ao público infantil e aos
apaixonados por Internet. 
H I S T Ó R I A
A segunda marca de panetones, a Visconti, está
com novas embalagens para cesta de Natal e para
o minipanetone. A ilustração das latas, no ano pas-
sado, contava a história dos ajudantes do Papai
Noel preparando o bolo. Agora, os mesmos perso-
nagens aparecem entregando os produtos. Foram
feitas latas de vários tamanhos.  

D I E T A
Para as pessoas que seguem dieta de restri-
ção calórica, diabéticos e mulheres grávidas,
que não podem ingerir açúcar ou querem
manter a forma, há no mercado o panetone
light. O tradicional doce natalino foi desenvol-
vido em dois sabores: com frutas sem adição
de açúcar e outro com gotas de chocolate di-
et. Os diabéticos podem consumir sem preo-
cupação. 
S E C R E T O
Para a turma que gosta de fazer amigo secre-
to no final do ano já existe alternativa para
acabar com as confusões de uma pessoa ti-
rar o seu próprio nome ou alguém ficar de fo-
ra da brincadeira. Para deixar tudo nos trin-
ques e evitar problemas, alguns sites como o
www.meuamigosecreto.com.br e o www.ami-
gosecreto.com.br prometem organizar o sor-
teio com um sistema contra falhas. 
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Decorar 
as casas 

com luzes 
e folhas 

de plantas 
já era hábito

entre 
os romanos. 

Em suas 
festas 
eles já 

caracterizavam
por estas 
práticas.

panetone chega à mesa bra-
sileira nos dias de hoje,  de-
pois de uma longa jornada.
Foi por volta do século XVI
que começou a ser servido

no Natal, em Milão, na Itália. Os imi-
grantes italianos trouxeram na mala o
segredo do delicioso bolo com frutas. 

A pioneira família Di Cunto foi que
começou a fabricar o panetone em sua
padaria, em 1939, em São Paulo. Com o
sucesso, veio a concorrência de outras
famílias italianas, como a Bauducco,
atual líder mundial. Até hoje, a história
do panetone é recheada por lendas e
com direito a romance. Uma diz que o
panetone teria sido criado por volta do
século XVI, no Norte da Itália. Na oca-
sião, um jovem da família Atellini teria
se apaixonado pela filha de um padeiro
que se chamava Toni. Para impressionar
o padeiro, criou um bolo que conquistou
o sucesso e ganhou o nome de “pane del
Toni”. Outra lenda, também é sobre um
ajudante de cozinha, chamado Toni. O

chefe de Toni teria feito um bolo maravi-
lhoso para um banquete do nobre Ludo-
vico Moro, só que a sobremesa teria des-
moronado na hora de desenformar. De
pronto, Toni teria feito um pão doce, ao
qual adicionou frutas e passas. Os con-
vidados amaram e Ludovico teria entra-
do na cozinha para perguntar o nome da
sobremesa. Confuso, Toni disse apenas
seu nome. E Ludovico teria dito ao con-
vidados que era o “pane del Toni”. 

Há ainda uma outra corrente que de-
fende uma história mais nobre e sem o
Toni. Ela conta que o panetone foi cria-
do no dia 5 de setembro de 1395, duran-
te os festejos da entrega das insígnias
ducais. O panetone teria nascido das
mãos do duque Gian Visconti. 

No Brasil preparam-se mais de 250
mil unidades de panetones por ano. A
Bauducco, maior fabricante do mundo,
encerrará o ano com uma produção de
27,5 milhões de unidades. Muitos já
inovaram a receita com outros ingre-
dientes, mas o tradicional é o preferido. 

UUmmaa  ttrraaddiiççããoo  ssaabboorroossaa
aattrraavveessssaa  ooss  ssééccuullooss    

CP MEMÓRIA

HERANÇA
Mesas decoradas e repleta de alimentos fortes, co-

mo carne, canções, árvores cheias de luzes e o alegre
soar de sinos são algumas características da festa de
Natal, uma celebração que não nasceu com o cristian-
ismo, mas sim com raízes em antiguíssimos ritos
pagãos indo-europeus bem anteriores a Jesus Cristo.
As pessoas preservam a boa herança. 

APERITIVOS
A ceia de Natal é ansiosamente aguardada por

quase todo mundo, pela variedade de pratos típicos
deliciosos que, muitas vezes, são preparados ape-
nas para essa data. Com a tradição de se esperar
para servir a ceia à meia-noite, os petiscos tornam-
se indispensáveis para “segurar” o apetite até mais
tarde. Entre as opções para servir nesse momento
estão os queijos, com variações interessantes e que
vão bem com vinhos e champanhas, consumidos na
data. O queijo Edam é produzido com leite pasteuri-
zado, tem massa semicozida e é prensado em forma
esférica. Após a maturação, ganha sabor frutado,
aromático e um pouco picante. É ideal também para
compor saladas e vai bem com vinho branco frutado.
Já o Gruyère tem textura semidura, paladar suave e
adocicado, lembrando o sabor de uma amêndoa.
Pode ser consumido puro ou acompanhado por fru-
tas e pão italiano. Igualmente é servido com vinho
branco. O queijo Brie possui odor intenso e um aro-
ma frutado. Deve-se comê-lo com a casca de mofo
branca, acompanhado por pão do tipo baguete. Vai
bem igualmente com geléia de damasco. Sua valida-
de é de 45 dias e, conforme esse tempo passa, mais
cremoso e suave ele fica. O queijo do tipo Emental
caracteriza-se por um grande número de buracos
(olhaduras) de tamanho grande e médio, sabor lác-
teo e maltado, ligeiramente adocicado e frutado, com
aroma de nozes. Ótimo para gratinar. 

TRADIÇÃO
No Brasil, a tradição de trocar presentes acontece

na noite de Natal após a meia-noite do dia 24 para o
25. Ao longo dos séculos, os costumes tradicionais
vinculados ao Natal se desenvolveram a partir de
múltiplas fontes. O Natal recebeu elementos da
tradição  latina de Saturnalia, uma festa alegre de tro-
cas de presentes realizada pelos romanos. 

ENFEITES
Guirlandas natalinas,

decoração de caixas de
presente, decoração de
cestas, arranjos natalinos
para mesa, arranjos para a
árvores de Natal podem
ser aprendidos no Clube
de Mães Mundo Melhor.
Contato: 3342-5798.  

EXAGERO
Há muitas opções para

as pessoas resistirem às
gostosuras das festas de fi-
nal de ano. Pode-se substi-
tuir alguns alimentos. As
carnes podem ser magras
e cozidas; a salada de fru-
tas pode ser a sobremesa;
e suco de fruta, a bebida.  

PRESÉPIO
O presépio representa o

motivo principal dos feste-
jos de Natal entre os
cristãos: o nascimento de
Jesus Cristo. Tudo indica
que S. Francisco de Assis,
no século XII, teria sido
uma das primeiras pes-
soas a preparar um.

FESTA
A festa mais universal no Ocidente, a comemo-

ração do nascimento do Menino Jesus, foi celebrada
pela primeira vez, com o sentido de hoje, em 25 de
dezembro de 336, em Roma, poucos anos depois de
o cristianismo ser adotado como a religião do Império.
Quando a Igreja Oriental adotou o dia 25 como Natal,
o nascimento de Jesus começou a ser festejado. 

ESTRELAS
Outra tradição no Natal e

final de ano é o champanha,
criado há mais de 300 anos
por um monge beneditino. No
Brasil, a bebida é chamada
de espumante e é conhecida
por seu glamour em épocas
de festas. Mais de 300 mi-
lhões de garrafas de cham-
panha são vendidas anual-
mente e o volume de negó-
cios chegará a 4 bilhões de
euros. Somente em dezem-
bro é consumido um quarto
da produção anual dessa be-
bida, criada pelo monge fran-
cês dom Perignon, a quem é
atribuída a famosa frase: “Es-
tou bebendo estrelas”. Os
franceses, atualmente, be-
bem 50% da produção e a
cada ano são abertas no país
mais de 180 milhões de gar-
rafas. Na França existem 32
mil hectares de vinhedos vol-
tados à bebida.  
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