
ARAUTO | Sexta-feira, 16 de novembro de 2018 07

Fim do expediente, início do happy hour
Chega o fi m do expediente e, para 

compensar um dia estressante no 
escritório, na loja, na fábrica, seus co-
legas de trabalho decidem convocar 
um happy hour. Vale a pena aderir?

Para muitas pessoas, o tradicio-
nal encontro depois do trabalho 
parece perda de tempo. Não é. O 
happy hour tem valor porque anda 
difícil construir relações profundas 
com outras pessoas na maioria dos 
ambientes de trabalho, sobretudo 
os que exigem um comportamento 
mais formal. O happy hour pode 
ser uma ótima oportunidade para 
praticar networking, melhorar suas 
relações com a equipe e, de quebra, 
respirar um pouco. Ou seja, organi-
zar um happy hour na empresa pode 
ser uma estratégia para motivar e 
unir o time. Será uma forma de con-
fraternização informal em que todos 
poderão comer, beber e conversar 
fora do horário de expediente.

Conhecida como a hora mais feliz 
do dia - e não é por menos - o happy 
hour é o momento ideal pra relaxar 
depois de resolver vários pepinos no 
trabalho e estreitar a amizade com os 
coleguinhas!

É no bar que você se junta com 
todo o pessoal do trabalho e conse-
gue desestressar com uma boa cerve-

A HORA FELIZ
Em tradução literal, happy hour significa “hora feliz” em inglês. E, sem dúvida, 
esse termo representa bem o sentimento que costuma se encontrar nas reuniões 
deste tipo. Afinal de contas, nada melhor que comemorar o fim do expediente 
reunindo os colegas num bar para tomar cerveja e jogar conversa fora, não é 
mesmo? Você sabe por que após o horário de trabalho ou à tardinha é conside-
rado o melhor horário para um happy hour?
É que entre os anos 20 e 30, a cultura de beber após o trabalho em alguns países 
da Europa, principalmente na Inglaterra, já estava disseminada com os pubs. 
Nos Estados Unidos, no entanto, era tempo de Lei Seca (caracteriza o período 
de 1920 a 1933, durante o qual a fabricação, o transporte e a venda de bebidas 
alcoólicas para consumo foram banidas nacionalmente). 
Para ter um happy hour, era preciso encontrar um cocktail bar clandestino ou 
uma residência particular permissiva. Antes do jantar era o momento perfeito 
para o happy hour. Com o fim das proibições, o happy hour vai ganhando espaço 
nas cidades, pós expediente.

jinha gelada (ou aquilo que costuma 
tomar, é claro).  E até, quem sabe, fa-
zer aquela amizade boa com o chefe 
e tentar conquistar uma promoção.

O happy hour geralmente está 
associado a ir a um bar, mas pode 
ser promovido em casa. Até mesmo 
pensar nisso em forma de rodízio 
entre os colegas. Sair para o happy 
hour costuma ser mais prático, mas 
se quer fazer em casa, espie algumas 
dicas:

CAPRICHE NA COMIDA
Ela é, geralmente, o centro das 

atenções — e não é em vão. Afi nal, 
quem não gosta de saborear um 
cardápio repleto de boas opções? As 
possibilidades para montar o menu 
são muitas. No entanto, o ideal é 
focar em opções leves, fáceis de ser-
vir, e que combinem com as bebidas 
oferecidas.

Os petiscos são uma ótima pedida. 
Caso prefi ra oferecer uma opção com 
um toque gourmet, as bruschettas 
sempre agradam. Espetinhos de 
tomate-cereja com manjericão e 
mussarela caem super bem. 

Tábua de frios e queijos, salgadi-
nhos, canapés e conservas são outras 
sugestões. A montagem do cardápio 
não é um obstáculo para a realização 
de um bom happy hour com amigos.

Petisticos podem ser saudáveis
Para quem está controlando as ca-

lorias e sempre fi ca de olho na balan-
ça, veja dicas saudáveis e deliciosas 
para oferecer aos amigos. Certamente 
a “hour” continuará sendo “happy” 
com estas opções gostosas e fi tness, 
mesmo para quem não está tão preo-
cupado em controlar o peso.

SALADA DE FRUTAS VERMELHAS
Frutas vermelhas como melancia, 

morango e amora são saborosas e po-
dem compor um prato de baixo teor 
calórico. Por exemplo, se você juntar 
em um potinho porções equivalentes 
de 1/3 de xícara de cada uma delas 

terá um petisco light de 53 calorias: 
17,5 do morango fatiado + 15 da 
melancia em cubos + 20,5 da amora.

Caso ache que precisa acrescentar 
algo para deixar o aperitivo mais 
doce, adicione uma colher de sopa de 
mel, que tem 64 calorias. Isso totali-
zará uma salada de frutas vermelhas 
com 117 calorias por porção.

SALADA NO ESPETO
Para deixar a salada mais atrativa, 

uma alternativa é servi-la no espeto 
e oferecer molhos. A ideia é montar 
cada espeto com metade de um toma-
te pequeno, 25 g de queijo minas em 

cubo e metade de uma folha média 
de alface e 1/3 de xícara de fatias de 
pepino descascado.

Sem a adição do molho, esse petis-
co light traz em torno de 97 calorias.

MINI SANDUÍCHES NATURAIS
Monte sanduíches naturais com 

vegetais como tomate, alface e ce-
noura, ou outros de sua preferência, 
acrescente uma fatia de queijo magro 
e corte-os em pedaços pequenos. Fi-
nalize o petisco light com um pedaço 
de azeitona na ponta. Você também 
pode experimentar recheá-los com 
um patê de atum light.


