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A ideia inicial era produzir cá na
Madeira gelados de pauzinho com

fruta, um poucg à semelhança do
picolé, no Brasil. Entretantq àperceberam-se que poderia iiascer
algo ainda maior. Reformularam
'de
certa forma o projectq houve
hipótese de enquadráJo parafundos europeus e a candidatura acabou por ser aceiteno Quadro Por-

tugal 2020. Teria de ser implementado num meio rural e por

isso instalaram-se em Câmara de
Lobos, alibemperto do teleférico
do Cabo Girãq onde existe uma

grande quantidade de terrenos
agrícolas e, por conseguinte, muitos agricultores que se dedicamde
corpo e dma àlarroura
Ii é precisamente esse o foco desde os priúórdios da TriiC. Dar primazia e tabalhar única e qrclusi.
vamente com produtos locais e regionais, num claro intuito em dina-

mizar aeconomiacircular e enfatizar ao mesmo tempo o que de tiio
bom se cultirra e colhe nos vários
poios à beira-mar ou em escarpirs
plantados.

Truit Island Icecrearr' ou simplesmente TriiC

é

entiio a empresa

que O DIARIO apresenta esta se-

man4 porque com

o Verão à

porta

Aeanclapacatambár por nlnvcnt* c
apertar cai semprebem
umgelado. E se for feito de forma
artesanal, produzido.cá na ilha e
recheado derecunsos lOO% madeirenses e naírrais tanto melhor.
Com "tão boa fruta" à disposiçãq
os empreendedores acreditaram
que podiam triar'algo que fosse
mais além daquilo que já existe,
que são os doces, por exemplo.
Aêharram,.p-or e;<emplq que nos
restauraÍÌtêsr'{dÍãtã üma boa so-

saboros lmdehsnecc
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. bremesa' depois

de uma espetada.
Onde a escolha recai praticamente
sempre num pudim de maracují
'Tlavendo abundância e qualida-

de não faz sentido recorrerrnos a
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yM'k&v^"/*r'

tarli/à

tl

produtos pre-feitos. A vida agora
finalmente desacelerou, mas tem
sido muito acelerada E talvez por
isso a indúsnia tem tentado pÌoporcionar aos seus clientes produ, top maisrápidos de serem confec,Vç!;4à9ç: F rtivd[ de^ p,agte!,an+; ge-

lataria ou padaria Há toda uma parafernrília de produtos disponíveis
no mercadq àbase de pré-mixes e
melhorantes, que são muito mais
baratos quando comparados com
produtos como estes. Aqú, optámos pela fruta regional e por usar
todos os ingredientes naturais", diferenciou, numa primeira instân-

ci4 Gabriela Martins, um
ro,sto$ principais da

dos três
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Joana Gonçalves, outra das
pais impulsionadoras.
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de 35 sabores
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A Triic' jâdesenvolveu mais de 35
sabores, mas calma. Não os pode

provnr a todos de uma s6 vez.

it'
Í
i
t

I

Como estarnos a falar de uma fiâbrica e o gelado é artesanal e não in-

dustrial parte do conceito é ser
frescq portanto, não fazem stock
de gelado. A essência passa tam-

I
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tÉm por reinventar os sabores madeirenses, trúalhar por encomenda e muito àbase dos produtos da
époc+ Depois, há muitos sabores
'exchjsivos' em alguns restawantes

I

Para reactinar a nrarrca, no
çliosEre do Almirante Reis estão
a oferecer a segundabola na
compra da primeira, ou seja, duas

bplasficanpor210euros

eemhotéis
Para que se perceba a infinidade

de súores há çlado de pitanga,
anona, papaia e maracujá, amendoim e bananq anon4 mel-decana g cevad4 tomate inglês, morangq banana e chocolate, vinho
Madeira, uva american4 maracuj á
e requeijãq banana e maracujá,
firnchq manjericãq ponch4 mango, goiab4 figo, tangerina e até ta-

AS NOSSAS APOSTAS E ESTRATÉGIAS

\Irsitantes provavam mais

I

I

baibo. Podem ser vendidos em pau-

zinhq embola ou em caix4 sendo

Foi assim até agora" Um gelado madeirense que é mais conhecido pelos tr.ristas, porque nos hotéis houve sempre o cuidado de apresentar
aos clientes os produtos enóticos da
IVladeira, tal como a pianga, o mango, o tómate inglês ou agoiaba.
O objectivo foi alcançado. Os turistas que cá vinham provavam os
TriiC e gostavarn, mas os ho-téis fe'
charam e esse segmento ddmercado é, por agora,nulo.

que neste último c:rso apenas podem ser adquiridos mediante enco-

menda ciu no Madeira Cash (fUnchal ou Caniço).
Já existem muitas qdatadas
Diznm que é. a pergunta mais frequente o DIÁRIO não fugiu à regra.
Gúriela e Joana explicam que a
ideia em abú umaçlataria esuá, por
agora, colocada de parte AIiás, "basta ir àRuaFemão de Omelas e oriste
uma de cadaladd', constatam.
"Queríauros ser mais flexíveis e

"Ainda assinrl estamos presentes junto do coqpumidor final e o
que acoflteceu é que de factq durante o ôonfinamentq houveuma
procura muito grande. Acho que

tabalhaÍ mais

à medida do cliente,
continuando a estar póximos da restauração e hotelaria. Este será o nosso segundo Verão e já cbnseguimos
chegar às cadeias hoteleiras mais im-

foi um conjugar de factoreq desde
o simplesfacto deas pessoas estarem em casa e não puderem ir aos

portantes daRegião.Agoravamos re.
pensaÍ o que é que nos vai acontecef, expücarn as'donad da TïiiC.
Para já não hzpafte dos planos
úrir um espaço, porque já traba-
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Um dos projectos emvista eravender gelados no Porto Santq para
aquele que poderia ser um Verão
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futuro ainda é muito incerto. Há

do tiveram uma boa experiência

vez. Acreditam
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isso esrá colocado de parte porque

mento paÍa nos voltarsros para os
locais e para pensar:nos em estratégias ile futuro. Podemos ser
Já pensaram em erportar para
Fortugal continentaf mas têm ciente aideia de darumpasso de cada

I

de aromba para a marca" Tìrdo
umasérie de coisas que teriam de

maisdoqueçlados".

Três sócio-germtes comlúem a
São eles Gabriela Martins,
Joana Gonçalves e Tiago Penucho.

'FliiC.

ser fechadas há algum tempq mas
ainda àssim como noVerão passa-
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com clientes em zonas Ëalneares
cá na Madeir4 a Triic' vai tratar de
vender os gelados junto ao ma4
onde as pessoas possam'trsufruir

deümaboafruta".
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Um soryete lena ern média tO

minutosaficarpronto

que'trámuito po-

f
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tencial na orportaçãd' e nem fr lam
de 'enviat' çlados para o território

'SÍb' lalçdo antee da pandernh
O'site da T'riid foi lançado pouco

briela Martins, indicando que a

país, porque % lVIadeira é mrrito coúecida Lá fora e isso é algo que nin-

taforrna (www.friic.p| pode ver
Ere gelados estãò disponír'eis, Erais
os seusbeneficios e algumas carac-

{r

"Acho que podíamos pegar em
algumas frutas, como apitang4 e
exportar. O problema da orportação sãoos custos, principalmenge

teúticas.. Podeú proceder à zua

I

dar aprovar aoslocais, o que "tem
funcionádo bem" visto estaÍ a
chegar cadavez mais à mesa dos
madeirenses. 'Este será muito o
nosso camirúo", vincou.

A

seja,

Gehdcacaminhodapnh

mentada por Joana Gonçalves.
"Temos de aproveitar este mo-

português, mas sim para fora do

lio e aumentou os sabores para grrémnosvaitirar"

Neste momerrtq parareactivar a
marca, o qrxosque acrma menqonado está a oferecer a segundabola

na comprd da primeira, ou

TT]RISTAS CONHECEM
I\4AIS OS GEIADOS
DO QrrE OS
AC,ORA

naram as entreyistadas.

t,

cafés; o tempo começou a ficar
mais quente ou quiserâm experimentar coisas novas", referiu Gaempresa reajustou o seu portefó-

lham com um quiosque, o que.se
encor*ra no jardim do Alminrnte
Reis,notr\rnchal

t.

pode ser um cÍrminho", mencio-

ideia

foi também comple-

antes

dapandemia Ao aceden àpla-

I

encomendavia on-line e fica ainda
a súer que a empresa presta serrri-

ços de consultoria,

I

dinamiza

comtemperatu- qorlshops e pode tomar a sua ftsta
ra controlada Já estri pensado e privada ainda mais T'riid.
os nossos custos,
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duas bolas frcayrpot 2,2O euros, o
qtre no entènder de ambasEata-se
'de'trm preço acessível para um ge-

A TriiC, Ere é uma Íâbrica e ten
licença industrial, tem à volta de

lado de muita qualidade".
Ambas as entrevistadas aprovei-

35 sabôres.

t
,.

r.

i,
s
{

tararn ainda o momento par4 em
defesa do produto regional, lançar
a'ideia de tloqueat' produtos piovenientes de fora, de certa forma
para evitar preços demasiado competitivos e que acabamporcolocar

r

Í
c

k

l.

ì'
i

I

em causa a zubsistência do produ-

toseprodutores
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"Os morangos, úo sei se âs pessoas têm noção, mas hoje somos

i

auto-sustenúveis. Temos produa;[oriÍnFor.târÇ
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