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O dia dos namorados, que no Brasil, comemoramos em 12 de junho, isso mesmo 

um dia antes de Santo Antônio, nosso famoso santo casamenteiro, sempre foi uma 

data importante para o comércio. 

Comumente acompanhado de flores e um jantar, o presente pode ser cheio de 

significados como um de anel de noivado ou até mesmo tecnológico, e por que não 

um Apple® watch? 

Este ano em sua grande maioria ele foi à distância, on line. Casais que moram no 

mesmo Estado e até mesmo cidade foram desaconselhados a estarei juntos nesta 

data. 

E como estar presente mesmo que fisicamente ausente ? Comfort food ou comida 

de conforto foi a resposta que percebi quando vi muitas confeiteiras cheias de 

pedidos. Isso mesmo, confeiteiras e não confeitarias.  

Dentro da tendência do “comprar do pequeno” “comprar do local”, muitos artesãos 

do açúcar tiveram o grande desafio de transformar amor, carinho, dedicação em 

doces personalizados e perfeitos! 

Graças às mídias sociais pudemos ver verdadeiras obras de arte sendo expostas 

com orgulho pelos presenteados. Diferentes nuances de chocolate, as clássicas 

frutas vermelhas, mini bolos e muito brigadeiro. Aquele que comemos muitas 

vezes quente, antes de enrolar. E também suas variações como de churros, leite 

Ninho®, Nutella®, cereja e por aí vai. 

Quem não ganhou pôde comprar o seu, durante todo mês de junho os doces 

estiveram disponíveis, tamanha a demanda. 

Os presenteadores ganharam um lugar maior nos corações de seus amados e os 

presenteados um carinho extra e a certeza que ter recebido algo único (sim porque 

no artesanal não há cópia perfeita). 

Ganharam os confeiteiros uma renda não esperada, dada a situação econômica do 

ano, e uma maior visibilidade de seus trabalhos. Ganhou nossa Gastronomia 

através de nossa Confeitaria. Nada padronizado, nada “afrancesado”... confeitaria 

latina cheia de amor e criatividade. 

Claro que recebi meu regalo bem doce e certeiro, mesmo que com o namorido aqui 

do lado. E sabe mais, assisti “Chocolate” e me senti mais confortável e feliz. 


