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ZONA CYBER

online

Caderninho de
receitas na web

As antigas
anotações, com
receitas secretas e
dicas na hora de
cozinhar, agora, já
não são mais as
mesmas. O lance é
compartilhar - não
só com os filhos e
membros da família,
mas com o mundo!
Conheça o
Chocolatria, um
desses diários
(virtuais) de
receitas fabulosas

E

m tempos em que sentar-se em frente ao computador e conectar-se ao
mundo por meio da internet vem se tornando rotina,
até atividades como cozinhar estão ganhando um toque do
mundo virtual.
E é em endereços eletrônicos
como o Chocolatria (www.chocolatria.com) - atualizado pela
caprichosa espátula de Simone
Izuma, blogueira assumida e
empresária do ramo de doces,
que a gente se depara com delícias que dão água na boca.

A escolha pelo fogão

gina quantas dúvidas ela tinha.
"A verdade é que eu não sabia se
comia uma maçã ou andava de
bicicleta", brinca. Simone relembra que por muitos anos sofreu do
mal que atinge multidões: a esgotante saga em busca da realização profissional. "Antes de descobrir que a minha verdadeira paixão era o 'explode-fogão', pensei
em levar jeito para a arquitetura,
música, artes e fotografia", relembra ela.
Após se formar no curso de Arquitetura, Simone decidiu levar a
história de cozinhar a sério, mas
diz que não foi fácil enfrentar tantas mudanças. Ela garante que a
formação e todos os seus outros
interesses foram primordiais para que a sua escolha desse certo.
"Hoje, penso que a faculdade foi
perfeita, pois me proporcionou
um bom senso estético nos doces
e me ajuda muito no layout do
blog e edição das fotografias.
Aliás, adoro tirar foto de comida",
revela a empresária.

Entre fraldas e trufas
A estréia da moça na rede de
computadores foi através de outro endereço, o da sua marca de
docinhos de festa, a Divas
(www.divaschocolates.com.br),
mas foi há pouco mais de dois
anos que o seu xodó (o blog) nasceu, junto com a sua filha. Da despretensiosa idéia de querer montar um caderno de receitas com

relatos pessoais foi que se deu início ao seu Chocolatria.
Simone diz que uma das suas
preocupações é não postar somente o "como fazer", mas escrever sobre sua experiência pessoal
ou profissional, já que muitos dos
seus leitores sonham em ter o seu
próprio negócio relacionado à
gastronomia. "Acho que é um
grande incentivo ler o relato de
uma pessoa da área e ao mesmo
tempo obter o seu material didático", pondera ela.
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Google anunciou que sua nova versão para o
navegadorChrome está 30% mais veloz

offline
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Serviço de microblogs Twitter ficou fora do ar
após ataque virtual. Estava demorando!

Popup

Pecado da gula
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Mais que um caderninho
Com seu público fiel - cerca de
mil visitações diárias - Simone só
tem a festejar. O Chocolatria virou uma via de mão dupla, pois é
através do endereço que ela recebe retorno de seu trabalho. "Alguns solicitam dicas, outros entram em busca de conselhos. Porém, a grande maioria são pessoas que escrevem simplesmente
para elogiar o blog. Estes me fazem ganhar o dia", derrete-se.
(leia mais no blogs.diariodonordeste.com.br/zonacyber)

Prato Fundo
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Banquetes e Lanchinhos
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PARA QUEM GOSTA de uva e
chocolate, que tal uma mistura dos dois?
A imagem, além de fantástica, mostra o
quanto a culinária rende boas imagens

DEPOIS DO CASÓRIO ao som de Michael
Jackson, agora o hit é um divórcio ao
ritmo de Chris Brown
www.youtube.com/watch?v=zbr2ao86ww0

Quem vê todo o sucesso
de Simone no comando do
seu atual negócio, não ima-
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