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Uma fábrica santista tem
feito sucessonoPaís produ-
zindo chocolate vegano, ou
seja, sem nenhum insumo
deorigemanimal.Énãosão
só os veganos que têm sido
conquistados pelo sabor da
Super Vegan. A marca tem
feito sucesso entre pessoas
quequeremqualidade.
A Super Vegan chega a

vender 750 quilos de cho-
colates em barra por mês.
Ela temno seu portfólio 11
sabores de barras e as em-
balagens têmdesigncapri-
chado, colorido e atraente
tanto para adultos como
para crianças.
Toda a identidade visual

da marca foi desenvolvida
para exaltar os animais,
principalmente os masco-
tes da Super Vegan repre-
sentados em uma raposa,

um esquilo e um macaco.
“Nossosmascotesestãoves-
tidos de super heróis em
nossas embalagens para
criarumahistóriadeprota-
gonismonasociedade”,afir-
ma a criadora da marca,
JulianaSalgado.
Com envio para todo o

Brasil, a marca projeta au-
mento de 10 vezes em sua
produçãoatéofinaldoano.

COMONASCEU

Adepta do veganismo des-
de os 14 anos, a santista
Juliana, formada emnutri-
ção, sentia falta de opções
dealimentosquenãoexplo-
rassem animais e nem pre-
judicassemomeioambien-
te, principalmente do seu
docepreferido,o chocolate.
Porisso,em2013,elacome-
çou a empreender para su-
prirestademanda.

“Eu sou apaixonada por
chocolatebrancoenomer-
cado vegano você não en-
contravaesse sabornaépo-
ca. Eu testei algumas fór-
mulas para consumo pró-
prio, mas deu tão certo
que alguns amigos quise-
ramcomprar. Semanasde-
pois já tinha criado amar-
ca e estava vendendo em
algumas lojas de São Pau-
lo. Ainda em 2013 eu me
mudei para fora dopaís e a
Super Vegan entrou em

um hiato, até que voltei
para o Brasil em 2018 e
resolvi retomar o projeto”,
contaSalgado.
Além do público vegeta-

riano e vegano, a Super
Vegan também tem gran-
de aceitação entre pessoas
intolerantes à lactose e ao
glúten, por exemplo, pois
seus produtos são à base
de leites vegetais, casta-
nhas e cacau.
Ossaboresproduzidospe-

la Super são, Vanilla,

Cookies ‘n’ Cream, Cookies
55, Nougat, Nougat Bran-
co, Nougat 70%, Amên-
doas, Coco Branco, Ao Lei-
te de Coco, Morango e Da-
rkBerries.Ovalor éR$15a
unidade.Okitcomtodosos
saboressaiR$150.
Segundo Juliana Salga-

do,umdosprincipaisobje-
tivos da marca é populari-
zar os chocolates da Super
Vegan no mercado nacio-
nal, para mostrar que um
produto vegano pode ser

tão bom e saboroso como
os tradicionais. “Com a
Super Vegan queremos
mostrar para todos que
chocolates e comidas ve-
ganassãodeliciosos.Que-
remos ser uma marca
acessível financeiramen-
te e muito em breve estar
disponível em lojas físi-
caspara todobrasileiro”.

Para comprar ou saber
mais: www.supervegan-
choc.com.br/ ou no Insta-
gram@superveganchoc

Santé! Imagine degustar um vinho
brasileiro produzido por uma mulher,
elaborado com os métodos ancestrais
daGeórgia. EssaéapropostadaLoran-
giMarani,produçãodevinhosdasoció-
logaesommelièreLorenaFerrazsedia-
da em Goiás, no Planalto Central. Eu
pudeprovarecomprovaraaltaqualida-
dedovinhoelaboradocomtal técnicae
memóriahistórica.

Berçodovinho
A Geórgia é o país proclamado co-

mo o berço do vinho. Pesquisas ar-
queológicas atestam que o vinho sur-
giu há oito mil anos na Eurásia, entre
as montanhas do Cáucaso, junto ao
Mar Negro, exatamente na Geórgia,
onde havia fragmentos de ânforas de
barro com sementes de uvas e vestí-
giosdeácido tartárico.
Opaíscontacommaisde500varieda-

des autóctones, onde se destacam a
tinta Saperavi e a branca Rkatsiteli. O
processoancestral consisteemfermen-

tar as uvas em grandes ânforas de bar-
ro, os qvevris, enterrados no solo até o
pescoço e selados por argila ou cera de
abelha.Éumaformatotalmentenatural
de vinificação, onde os cachos inteiros
são fermentados sem qualquer aditivo
ou conservantes. É inclusive o método
deelaboraçãodovinholaranja, jádescri-
to aqui na coluna, no qual uvas brancas
sãovinificadas comascascas, comonos
vinhostintos.

LorangiMarani
Apartir dessemétodo ancestral, Lo-

rena Ferraz iniciou a Lorangi Marani
em seu sítio em Goiás em 2019, por
paixão e curiosidade, já que o destino
colocou um georgiano em seu cami-
nho,seucompanheirodevida.
OnomeLorangi homenageiao vinho

laranja, símbolo da Geórgia, e inclui as
iniciaisdocasal, "L"e "G", emumanota
maispessoaleromântica. JáMaraniéo
nome que se dá às adegas na Geórgia,
com suas ânforas qvevris enterradas,

deestilo rústicoepeculiar.
Quantoaométodo tradicional geor-

giano, Lorena disse à esta coluna que
é desafiador aplicá-lo por causa da
condição climática no Planalto Cen-
tral, mas ela segue todo o ritual e o
procedimental georgiano. Ela afir-
mou que além da técnica tem muita
mística e um valor simbólico e espiri-
tual agregado. “É quase como uma
licençadivina”, contou Lorena.
Lorangi Syrah é o primeiro vinho

produzido pela vinícola. É um Syrah
livre de sulfitos, resultante da ação
da natureza, em que foram controla-
das as condições de assepsia, tempe-
ratura e acondicionamento. Um vi-
nho naturalmente trabalhado com as
leveduras selvagens da uva, fermen-
tado em ânforas exclusivamente en-
comendadas e ainda, filtrado em seu
próprio sólido, por decantação. Pode
ser considerado natural, pois é um
vinho não padronizado e tratado com
omínimode intervenção.

Lorenaestá tambémdesenvolvendo
um vinho laranja de uva Moscato, que
promete ser o destaque da Lorangi a
partirdareceitaancestralgeorgiana.
As uvas vêm do Vale do São Francis-

co, de agricultor familiar e a Lorangi
temcomo referência ograubrix (doçu-
ra) e a sanidade final do produto. Não
trabalham com nenhum selo, como
orgânico, natural ou com certificação,
umavezque,nesteprimeiromomento,
nãotempretensãodeclassificação.
A Lorangi se lança com uma

microprodução inicial, emuitoseespe-
ra de uma vinícola que no primeiro
vinho já apresenta toda a complexida-
dequeanaturezapodeproporcionar.
Aproveito para reverenciar a inicia-

tiva de Lorena Ferraz neste mês
Internacional da Mulher. Parabéns,
LorangiMarani!
Vivas ao vinho brasileiro e até a

próximataça!
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PROVEIE INDICOLorangiévinhobrasileirocomreceitageorgiana

ClaudiaG.Oliveira
Sommelière
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Estudo revela que cerca de
80%dapopulaçãobrasilei-
ra ficoumais ansiosa coma
chegada do novo corona-
vírus. Medo, apetite desre-
gulado, alteração de sono,
tensão muscular e preocu-
pações em excesso são
exemplos de sintomas que
podemestar relacionados a
transtornosdeansiedade.
Segundo a engenheira

de alimentos Erika de Al-
meida, a alimentação ba-
lanceada é uma alternati-
va para ajudar a diminuir
e controlar a ansiedade.

“Magnésio, cálcio e tripto-
fano são exemplos de nu-
trientes que aumentam a
produção de serotonina,
conhecida como o hormô-
nio da felicidade. Outros
nutrientes como ômega-3
e selênio, por exemplo,
contribuem para um me-
lhor funcionamentodoor-
ganismo, ajudando a me-
lhorar os sintomas da an-
siedade.Alimentos saudá-
veis podem ser uma gran-
des aliados neste cenário”,
explica a analista de Pes-
quisa e Desenvolvimento
daJasmineAlimentos, em-

presa especializada em
alimentos saudáveis.
Confira alguns alimen-

tos que ajudam a contro-
laraansiedade:Castanha-
do-Brasil (rica em selê-
nio); Banana (alto teor de
triptofano,quedábomhu-
mor e ajuda no sono);
Chia ( rica em ferro, ami-
noácidos e vitamina B);
Frutas cítricas como li-
mão, laranja e tangerina (
todastêmbastantevitami-
naC, que diminui a secre-
ção de cortisol e promove
o bom funcionamento do
sistemanervoso).

Com embalagens caprichadas e onze sabores, a fábrica produz 750Kg de barras mensais e se prepara para aumentar isso 10 vezes este ano

MomentoDivino

Frutas cítricas variadas, banana, castanhas, sementes estão entre os ingredientes importantes

Lorangi Syrah
2020,BR
Cor: rubi intenso,
opaco. Lágrimas
lentas coloremas
paredesda taça, num
movimento lindo!

Nariz:ataque
explosãode frutas
vermelhas,morango,
framboesa, ameixas,
algo floral, pimenta,
canela,mel,
algo terroso,
toque resinoso,
cacau, complexo.

Boca: seco,acidezperfeita, texturasedosa,
corpoeestrutura tânicaequilibradas, 13˚
GL.Todososaromassemostramnosabor
amplo,atécaramelo, toffeeealgodecafé
torradonumfinal debocaexcepcional.

R$85,00diretono instagram:
@lorangimarani ou
lorangimarani@gmail.com

Marca santista
de chocolate
vegano
faz sucesso
Criadora sentia falta de sabores diferentes
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Incluanadieta alimentosqueajudama
melhorar o sonoe controlar a ansiedade
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