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FRUTAS NESTA ÉPOCA DE FESTAS NATALINAS, A PROCURA CRESCE E, SEGUNDO O PROPRIETÁRIO, MUITAS NOVIDADES CHEGAM PARA OS CLIENTES

Pêssego, uva, cereja, ameixa e
muito mais: destaques no Natal
Em São José dos Campos, a Barraca Linhares, que funciona no Jardim Esplanada desde 1992, é especializada
em frutas diferentes; nesta época do ano, oferece muitas opções de cores e sabores para os clientes da região
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Pode parecer óbvio, básico.
Mas o consumo de frutas durante as festas de final de ano
crescem. É uma tradição.
Além das frutas mais conhecidas, também existem aquelas mais consumidas durante
essa época do ano, como a
ameixa, a uva e a lichia, uma
fruta originalmente chinesa
que tem um sabor bem doce.
Enfim, neste período, as
pessoas costumam ir às
compras em busca das frutas mais frescas para compor a mesa e servir como
sobremesa após a ceia. E até
mesmo como aperitivo antes
do jantar, por que não?
Assim, é o momento de
procurar as frutas e os locais
de melhores qualidades para
apresentar aos familiares e
amigos as melhores opções
de frutas durante o jantar.
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Tradição. O caminhão da Barraca Linhares, que entrega produtos a domicílio; local funciona em São José dos Campos desde 1992

Afim, o momento é único no
ano eu a data naturalmente
não pode passar batida.
TRADIÇÃO.

Em São José dos Campos, a
já tradicional barraca Barraca
Linhares é especializada em
frutas diferentes, diversas e
apostando sempre na qualidade, com frutas frescas de épo-

1992

FOI O ANO
da fundação da Barraca
Linhares, em São José dos
Campos, que aposta nos
produtos típicos de Natal

ca e principalmente na época
natalina que oferece muitas
opções de cores e sabores.
A Linhares funciona no estacionamento do Shopping
Esplanada, região nobre da
cidade, desde janeiro 1992.
São, portante, praticamente 27
anos atendendo ao público. O
local, além das frutas, oferecer
verduras e legumes e produtos

de mercearia, que podem ser
entregues à domicílio.
Segundo o proprietário da
casa, Marco Linhares, uva,
pêssego, ameixa e cerejas são
algumas das frutas mais procuradas durante esta época
do ano na Barraca Linhares.
“Temos bastante novidades
durante esta época do ano”,
afirmou o proprietário.n

SUGESTÃO GULOSEIMA PODE SER UMA INTERESSANTE SOBREMESA NA CEIA DE NATAL E, TAMBÉM, UM PRESENTE DE AMIGO SECRETO NO FIM DO ANO

Outback oferece panetone
exclusivo com brownie
‘Thunderttone’ é a principal novidade da
franquia para as festas deste final de ano,
com direito até a granulado belga
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Os fãs da franquia Outback
Steakhouse poderão levar
um chamado ‘#MomentoOutback superexclusivo
‘para casa durante as festas
de fim de ano em 2018: a
marca inovou e criou uma
combinação deliciosa de
panetone de chocolate com
seu tradicional brownie.
Chamada de ‘Thunderttone’, a novidade da franquia
traz uma receita especial de

panettone com gotas de chocolate, recheado de ganache
de chocolate meio amargo,
finalizado com cobertura de
chocolate ao leite e granulado belga, e uma base do legítimo brownie com nozes pecãs da sobremesa Chocolate
Thunder From Down Under.
Para quem gosta da tradicional massa natalina, essa
novidade pode ser encarada
como um ‘prato cheio’ durante as festividades. Pode
ser para consumo próprio ou
como uma interessante sugestão de presente de Natal
ou até mesmo de amigo secreto nesta época.

De acordo com a Outback,
a irresistível novidade tem
800 gramas, custa R$ 59,90
e está disponível em todas
as unidades do restaurante
no Brasil desde o dia 26 de
novembro, nas lojas dos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. Nas demais regiões,
chegou a partir do dia 5 de
dezembro. Em São José dos
Campos, a franquia funciona
no Centervale Shopping.
A EMPRESA.

A rede Outback Steakhouse possui 92 restaurantes
no Brasil, está presente em
38 cidades, 14 Estados brasileiros e Distrito Federal.
No mundo está em 22 países
entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante
no país foi inaugurado na
Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro, em 1997.n

59,90
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Thunderttone. O panetone da Outback, que chegou em novembro

É O PREÇO
sugerido para o novo
panetone lançado pela
Outback para a venda neste
Natal de 2018

