Passatempos infantis na
página 07

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM OUTUBRO:

Em comemoração ao Dia das Crianças (12 de
outubro), a Coopercica preparou uma página só
com passatempos infantis para entreter e divertir
a criançada. Nela, você encontra brincadeiras
interativas, como caça palavras, e muito mais.
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Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4 e 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Novo
horário!
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SAÚDE

LEGISLAÇÃO

CÂNCER DE MAMA: CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO SALVAM VIDAS!
Outubro Rosa é um movimento mundial para a
conscientização sobre os riscos do câncer
de mama e incentivo à prevenção da
doença.

1. O trabalhador com câncer pode realizar o saque do FGTS.
2. O trabalhador com câncer pode sacar o PIS/PASEP.
Desde que esteja cadastrado antes de 1988.

A
incidência
vem
aumentando,
sobretudo pelo estilo de vida. A redução
da prática do aleitamento materno, a
primeira gestação tardia, sedentarismo,
obesidade (especialmente após a
menopausa), consumo excessivo de
álcool, entre outros, são fatores que
aumentam o risco dessa doença.
Importante:
existe
tratamento
e, quanto mais cedo a doença for
descoberta, maiores são as chances de cura
total. Prevenção é fundamental. A mulher
precisa conhecer suas mamas, ficar atenta às
alterações suspeitas e realizar mensalmente o
autoexame. Em caso de suspeita, procure ajuda
médica.
O tratamento pode ser feito através do Sistema Único de Saúde,
o SUS, que garante, inclusive, a realização gratuita de exame de mamografia para as mulheres, de todas as idades.
O câncer de mama de
caráter
genético/hereditário
corresponde a apenas 5% a 10%
do total de casos da doença.
Cerca de 30% dos casos podem
ser evitados com a adoção de
hábitos saudáveis como a prática
de atividade física, alimentação
saudável,
amamentação
e
manutenção do peso corporal
adequado.

MITOS
Não é verdade que o tamanho
das mamas, o uso de desodorante
antitranspirante e sutiã com aro
aumentam o risco da doença.
Outro mito é que a depressão
ou “guardar mágoas” causa
câncer. Até hoje não existem
evidências científicas sobre essas
crenças.
Fonte: INCA - Instituto Nacional de Câncer
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DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA COM CÂNCER

3. Auxílio-Doença
É um benefício mensal destinado ao trabalhador que ficar incapacitado de trabalhar por causa da doença, por
mais de 15 dias consecutivos. A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada através de exame realizado
pela perícia médica do INSS.

4. Aposentadoria por Invalidez
É concedida desde que a incapacidade para o trabalho seja considerada definitiva pela perícia médica do
INSS. Terá direito a acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez o portador de câncer que necessitar de
assistência permanente de outra pessoa.

5. Amparo Assistencial
No estágio avançado de câncer ou se a pessoa ficar com sequelas irreversíveis do tratamento oncológico,
pode-se também recorrer ao benefício, desde que haja uma implicação do seu estado de saúde na incapacidade
para o trabalho e nos atos da vida independente.

6. Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no SUS
A Portaria SAS nº 055, de 24/02/1999, garante o acesso para tratamento de pacientes de uma cidade e até de
um estado para o outro. O Tratamento Fora de Domicílio pode assegurar o transporte e hospedagem. O TFD será
concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública.

7. Isenção do Imposto de Renda na aposentadoria
Os pacientes estão isentos do Imposto de Renda relacionado aos rendimentos de aposentadoria, reforma e
pensão, inclusive as complementações. Para solicitar a isenção, a pessoa deve procurar o órgão pagador da sua
aposentadoria, munido de requerimento fornecido pela Receita Federal.

8. Quitação do financiamento da casa própria
A pessoa com invalidez total e permanente possui direito à
quitação, caso exista esta cláusula no seu contrato. Para isso, deve
estar inapto ao trabalho e a doença deve ter sido adquirida após a
assinatura do contrato de compra do imóvel.

9. Isenção de IPI na compra de veículos
adaptados
Desde que o paciente com câncer apresente deficiência física
nos membros superiores ou inferiores que o impeça de dirigir
veículos comuns. É necessário que o solicitante apresente exames
e laudo médico que descrevam e comprovem a deficiência.
Maiores informações pelo site www.receita.gov.br.

Fonte: INCA - Instituto Nacional de Câncer
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COMPORTAMENTO

AS CRIANÇAS E O ATO DE BRINCAR
Por Teresa Cristina Betelli Piccolo
Quem não se lembra de suas brincadeiras de infância? Pena que ao longo da vida
a brincadeira vá sendo deixada de lado. As brincadeiras infantis não são simples
passatempos. Brincando, as crianças aprendem sobre si mesmas, desenvolvem
habilidades de movimento, de linguagem, de raciocínio e de interação com o mundo.
Para a criança, brincar é uma forma de realização, de estar no mundo, de exercer funções e desenvolver
competências. Brincar inclui morder, cheirar, lamber, manusear, chacoalhar, bater, jogar, ouvir, ver, pisar, chutar,
vocalizar, imitar, dramatizar, inventar e fazer amigos. Brincar envolve o corpo, o pensamento e a emoção.
Os pais das crianças pequenas, na faixa etária entre 1 e 2 anos, pensam que as crianças são extremamente
bagunceiras, pois alguns comportamentos como esvaziar uma gaveta de roupas, tirar as panelas do armário e
batê-las no chão, são comuns nesta faixa etária. Mas esses comportamentos possuem uma lógica. Através deles,
as crianças aprendem noções de espaço, de física, de química e até mesmo de matemática. O que é bagunça para
o adulto, para a criança é aprendizado. A criança aprende brincando e explorando o mundo.
As crianças aprendem sobre papéis sociais e a refletir sobre sentimentos através das brincadeiras de médico,
casinha, professora, etc. As experiências adquiridas com as
brincadeiras de faz de conta ajudarão no futuro as crianças
a lidarem com as mais diversas situações da realidade
usando o pensamento, sem precisar vivenciar fisicamente
todas as possibilidades. Por exemplo, elas aprendem a
pensar sobre a raiva que sentem em uma determinada
situação e a buscar alternativas de resolução sem
precisar expressar fisicamente sua raiva.
Os pais e adultos cuidadores têm a responsabilidade
e o dever de garantir o tempo de brincar das crianças.
Cada vez mais, as crianças têm uma rotina de
afazeres muito cheia, sobrando muito pouco ou
quase nada de tempo livre. As tarefas escolares e
extracurriculares, bem como as tarefas domésticas,
devem ser bem dosadas, sempre considerando a
idade e o estágio de desenvolvimento de cada
criança.
Minha sugestão aos pais é que valorizem
os momentos de brincadeiras com seus
filhos. Brincar pelo simples prazer de brincar,
relaxar e sorrir. Sei que não é fácil chegar em
casa após um dia inteiro de trabalho e encarar
crianças cheias de energia solicitando a sua
companhia nas brincadeiras. Mas, tenho a
certeza que alguns momentos de brincadeira
com seu filho vão lhe proporcionar um enorme
bem-estar. Brincar faz bem para as crianças e
para os adultos também. Experimente!
Teresa é Psicóloga, especialista em Promoção
do Desenvolvimento Infantil e membro do Comitê
SPPI de Itupeva.
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DIFERENÇAS ENTRE DIET, LIGHT E ZERO

NO MAIS EMPÓRIO, NA LOJA 3, PRODUTOS PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL!
Granola

Produtos light, diet e zero costumam causar confusão na hora da compra. E as
opções aumentam a cada dia. Afinal, qual deles não contém açúcar, gordura e ajuda
a emagrecer? O que é mais indicado para cada caso? Muitas pessoas não sabem, mas
alguns alimentos light ou diet podem ser tão ou mais calóricos que os normais.

Kellogg’s: com maçã, uva passa e chia ou
com banana.
Jasmine: integral sem adição de açúcar e
com castanha, chia e frutas tropicais.
Kobber: light, com cacau e a tradicional.

Em primeiro lugar, é fundamental prestar atenção nos rótulos e nas porções consumidas. Os itens light
apresentam uma diminuição de 25% em algum componente se comparado com o original. Podem ser calorias,
açúcares, gorduras ou sódio.
Já os produtos diet têm ausência de algum componente: geralmente açúcar, só que costumam apresentar
maior quantidade de gordura e sódio.
E os alimentos zero podem ter ausência de mais de um nutriente. Por exemplo, o chocolate pode ser zero
açúcar e zero lactose.
É importante conferir sempre o valor energético dos produtos e não exagerar, pois aí os benefícios
se perdem e pode haver o efeito contrário.

Mix de cereais
Mãe Terra: aveia em flocos, linhaça moída,
sementes de girassol, castanha, germe de trigo,
uva passa, gergelim e canela.
Marpa: quinoa em grãos e flocos, farinha de
berinjela, guaraná em pó e linhaça moída.
Natus: farinha de linhaça, semente de
linhaça dourada, farelo de trigo e proteína
texturizada de soja grossa.

CARDÁPIO FITNESS

Pasta integral de amendoim

Em qualquer tipo de dieta, é indicado procurar um nutricionista para que o cardápio
considere fatores como o porte físico, os objetivos, o tipo de atividade física a ser
praticada e as eventuais carências nutricionais.
No entanto, de forma geral, o cardápio fitness é uma dieta muito equilibrada e
saudável, composta por uma variedade de alimentos ricos em bons nutrientes e com
baixo teor de gordura, como grãos e cereais integrais, frutas e verduras.

Amendo Power: sem adição de açúcar, não
contém glúten nem lactose.
First: pasta de amendoim torrado e triturado.
Supply Life: com banana e açaí.

Adoçante

SEM GLÚTEN

Assugrin e Tal & Qual: tradicional e forno e
fogão.
Doce Menor: frutose 100% natural.
Gold: com sucralose.
Lowçucar: só stevia, com sucralose e para
uso culinário.
Magro: adoçante de mesa light com sacarose
Zero Cal: com aspartame.

Existem pessoas que decidiram tirar o glúten da dieta como parte de uma mudança
de estilo de vida. Inclusive, há relatos de pessoas que perderam peso, disseminando
a ideia de que uma alimentação sem glúten ajuda a emagrecer. Na realidade, ao
adotar esse hábito, a pessoa deixa de comer as principais fontes de carboidratos,
como pão, doces e bolos. Logo, o que provoca o emagrecimento não é
a ausência de glúten, mas a redução de calorias. Importante: não se
deve iniciar uma dieta isenta de glúten sem a prévia realização de
exames clínicos.
Por outro lado, há indivíduos que apresentam intolerância a
essa proteína presente no trigo, no centeio e na cevada e não têm
alternativa. Eles têm doença celíaca e precisam controlar bem os
alimentos que ingerem para evitar problemas.

Leite condensado
Delakasa: sem adição de açúcar.
Lowçucar: pó para preparo de sobremesa de
leite condensado.
Soymilke: condensado de soja.

diet
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NOVIDADE

CERVEJARIA HEBLING

A Alquimia da Cerveja Artesanal

Pilsen – teor alcóolico 4,5%

É produzida em pequena escala, por mestres cervejeiros, que também podem ser
chamados de alquimistas. Eles têm o compromisso com o perfil sensorial de cada
cerveja e controlam o processo do começo ao fim.

Brown Porter – 5%

Composição: fermentação à frio, leve, dourada e cristalina.
Harmonizações: carnes, peixes, petiscos, queijos e saladas.

Composição: sabores que remetem ao chocolate amargo e café.
Harmonizações: churrascos, carnes vermelhas, batatas assadas e queijos.

Utilizam ingredientes para a fermentação como cevada, trigo, centeio, aveia e até frutas. Os maltes especiais,
com diferentes graus de tosta ou defumados, vem da Alemanha, Bélgica, EUA e Reino Unido. Os lúpulos também
têm a mesma origem, com a inclusão da República Tcheca, França, Austrália e Nova Zelândia. Até mesmo as
leveduras muitas vezes são importadas da França ou dos Estados Unidos.
Confira a variedade de cervejas artesanais comercializadas nas lojas Coopercica.

Vienna – 5,1%
Composição: cerveja avermelhada, valoriza as notas de malte e lúpulo.
Harmonizações: salsichas, hambúrgueres, nachos, quiches e massas.

Irish Red Ale – 5%
Composição: cerveja forte escura, notas de toffee e caramelo.
Harmonizações: carne assada, pizza, frango frito, carpaccio e queijos macios.

Weiss – 4,5%
Composição: cerveja de trigo frutada, aroma suave de banana e cravo .
Harmonizações: salsichas alemãs, saladas, pratos apimentados e queijos.

CERVEJARIA QUINTA DO MALTE
Pilsen – teor alcóolico 4%
Composição: baixa fermentação, sabor maltado com lúpulos especiais.
Harmonizações: aperitivos e frutos do mar.

APA – American Pale Ale – 5%
Composição: cerveja clara com aromas cítricos e florais.
Harmonizações: pratos picantes e condimentados.

Rubra - Orange Wheat Ale – 4%
Composição: “fruit bier”, feita com malte de trigo e laranja.
Harmonizações: pato com laranja, trufas, chocolate e sorvete.

Barão Red Ale – Irish Red Ale – 6,5%
Composição: blend de maltes especiais, com caramelo e toffee.
Harmonizações: carnes vermelhas e pratos bem condimentados.

Timber – Weiss Bier – 4,5%
Se beber, não dirija.

Composição: maltes de trigo, leve e refrescante, com suave amargor.
Harmonizações: frutos do mar, bolinho de bacalhau e cuscuz.

Krait – Hop Larger – 4,5%
Composição: puro malte com uma combinação de lúpulos aromáticos.
Harmonizações: salmão, lula, bacalhau, camarão, frios e embutidos.
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NOVIDADE

IMPERDÍVEL A PROMOÇÃO DA ESMALTERIA NA LOJA 3!
A Esmalteria Sakura, que acaba de
ser aberta na loja 3 (V. Rio Branco), está
com uma sensacional promoção para as
Cooperadas.
Quem fizer a mão e o pé na Esmalteria Sakura,
pagará apenas R$ 45,00.
Para aproveitar os descontos de inauguração
– que vão até 10 de novembro – é só apresentar o
cartão Coopercica.
A Esmalteria, uma parceria da Coopercica
com o SPA Sakura, é resultado de uma pesquisa,
na qual os Cooperados sugeriram a sua abertura.
Assim, foi instalada a Esmalteria Sakura na loja
3, que oferece serviços de manicure e pedicure,
podologia, sobrancelha, depilação e limpeza
de pele, em ambiente diferenciado com toda
a segurança e qualidade no atendimento às
Cooperadas e demais clientes. A gama de
esmaltes e tipos de esmaltação seguem as
tendências do mercado.
Venha conhecer os tratamentos realizados
nesse novo espaço de beleza e aproveite para
fazer umas comprinhas na loja 3.
O SPA Sakura é uma empresa 100%
jundiaiense e sua sede fica no Jundiaí Shopping.
Mais informações: www.sakuranail.com.br

Agende seu horário: 4807-5805
WhatsApp: 99881-5805
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ALHO-PORÓ
É um vegetal que pertence à mesma
família da cebola e do alho. Consumido
há milênios por gregos e egípcios, tem
conquistado o paladar das pessoas até
hoje por seu sabor suave, por ser versátil
– é usado em sopas, saladas, quiches
e cremes – e por suas propriedades
nutricionais.
Possui baixo teor de gordura e é rico em fibras, o
que ajuda as funções digestivas e no metabolismo.
Também tem ácido fólico, vitaminas A, C e do
complexo B, além de minerais, fortalecendo o sistema
imunológico.
O alho-poró deve ser armazenado na geladeira e
consumido em até 05 dias. Outra opção é congelá-lo
em potinhos, para facilitar a sua utilização.
Quando for preparar refogado ou assado, prefira
deixá-lo al dente para que não perca sua textura, seu
sabor e, principalmente, suas propriedades.

Fazendo
a Feira
Outubro
ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora
Abobrinha
Alcachofra
Aspargos
Batata-doce
Berinjela
Beterraba
Cenoura
Cogumelo
Ervilha
Fava
Inhame
Pepino
Pimentão
Rabanete
Tomate
Tomate-caqui

Alho-poró
Almeirão
Brócolis
Catalonha
Cebolinha
Chicória
Coentro
Couve-flor
Erva-doce
Espinafre
Hortelã
Mostarda
Orégano

Abacaxi
Acelora
Banana nanica
Banana prata
Caju
Coco verde
Jabuticaba
Laranja pera
Lima
Maçã
Mamão
Manga
Nêspera
Tangerina

DATAS

SER CRIANÇA É ASSIM...
Correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão
sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça
e fazer de qualquer coisa uma brincadeira.
Época da vida da qual temos saudades
quando envelhecemos!
E é exatamente nesta data, dedicada a todos
esses pequenos seres que têm a inocência
como principal característica, que devemos não
só valorizar a vitalidade infantil, como também
procurar resgatar a essência da criança que
existe em cada um de nós.

Homenagem da Coopercica às Crianças!
PROMOÇÕES

COOPERCICA & AVEC: “CRIANÇA FELIZ COM MID FIT”
Até 02 de novembro, os Cooperados podem
participar da promoção “Criança Feliz com
Mid Fit”, que irá sortear seis Xbox One 500 Gb
Microsoft com controle (um por loja).
Para participar, na compra de cinco refrescos em pó Mid ou Fit,
o Cooperado deverá apresentar o cupom fiscal e retirar um cupom
de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta
promoção. O sorteio será no dia 03 de novembro, às 10 horas.
Consulte regulamento!!!

SORTEIOS

GANHADORES DA PROMOÇÃO "DOMINGO EM FAMÍLIA"
Loja 1:
Loja 2:
Loja 3:
Loja 4:
Loja 5:
Loja 6:

Carlos Alfredo Manzato
Plínio Leme de Godoy
Aurea Vieira da Silva
Zelinda de Fátima B. Modesto
Antonio Angelo de Lima
Abiezer Rivas Barbosa

• Sorteio de seis TVs Philco 32" (uma por loja), realizado em 01 de outubro.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

GRATIDÃO COM OS OUTROS

ZÉ CARIOCA, QUEM DIRIA, NASCEU EM JUNDIAÍ!
Estranhamente, o famoso e simpático
personagem dos desenhos animados
e quadrinhos da Disney figura entre
biografias de ícones da Música
Brasileira. Mas o que faria perdido ali o
gaiato e elegante papagaio?

Zé Carioca

Na certidão de nascimento do Zé Carioca, o da
Música Brasileira, consta o nome de batismo José do
Patrocínio Oliveira, nascido em 11 de fevereiro de
1904. Local de nascimento: Jundiaí. Isso mesmo, o Zé
não era carioca. Pelo contrário, era muito paulista e
nascido em terras do Japi.
O jundiaiense José do Patrocínio, que mais tarde
inspiraria Walt Disney a criar o personagem, trabalhava
como classificador de serpentes no Instituto Butantã
no ano de 1929, mas simultaneamente atuava
na Rádio Educadora Paulista, hoje Gazeta, como
cavaquinista. A facilidade com os instrumentos de
cordas levou-o ao banjo, quando passou a atuar na
Orquestra Colúmbia, tornando-se conhecido como
Zézinho do Banjo.

A excelência na execução de vários instrumentos
de corda chamou a atenção do famoso radialista
carioca César Ladeira, que o levou para o Rio de
Janeiro, onde passou a atuar na famosa Rádio Mayrink
Veiga, tocando ao lado de Garoto e Pixinguinha, entre
outras lendas.
Depois foi trabalhar no famoso Cassino da Urca,
quando conheceu Carmem Miranda, a grande estrela
da época. Em 1939, a convite do líder de orquestra
Romeu Silva, vai para os Estados Unidos tocando
violão, em temporada de seis meses, apresentandose no pavilhão brasileiro da Feira Mundial de New
York.
Em 1941, assina contrato com o estúdio
americano Twentieth Century Fox, participando de
inúmeros filmes com Carmem Miranda e o Bando da
Lua, destacando-se “Uma Noite no Rio” e “Serenata
Tropical”.
Em 1942, conhece Walt Disney que, inspirado em
sua figura e constante bom humor, cria o personagem
Zé Carioca. A criação do personagem também atendia à
política americana de Boa Vizinhança, de aproximação
dos Estados Unidos com os países da América Latina
na época da 2ª. Guerra. Reza a lenda que os trajes
do personagem, pretensamente elegantes, foram
baseados num personagem folclórico do Rio de
Janeiro, conhecido com Dr. Jacarandá. O próprio José
do Patrocínio deu voz ao personagem nos desenhos
“Alô Amigos” e “Você já foi à Bahia”. Sua figura pode
ser vista tocando nas músicas “Na Baixa do Sapateiro”
e “Tico-Tico no Fubá”.

Seu nascimento foi através dos Outros.
Seus primeiros banhos foram dados por Outros.
Seu nome foi dado por Outros.
Você foi educado por Outros.
A sua renda ainda que indiretamente provém dos Outros.
Se você faz uma viagem; vai a um show, cinema, teatro ou restaurante, são os
Outros que vão lhe servir.
Quando você adoece, é cuidado por Outros.
O respeito a si é dado por Outros.
Seu funeral será realizado por Outros.
E os pertences e propriedades serão herdados por Outros.
Então, por que motivo alguns deixam o ego, a carreira, o
dinheiro, as crenças e o tempo menosprezar o valor dos Outros?
Está na hora das pessoas se tornarem mais amorosas, mais
humildes e viverem pacificamente com os Outros. Afinal, precisamos
uns dos Outros o tempo todo para viver!
Vamos ter gratidão com os Outros. Cada um de nós é o Outro do
Outro. Vamos cuidar dos Outros.
Lembre-se: em tudo, precisamos Uns dos Outros!

PARA REFLETIR
Posso esquecer quem me deixou triste, mas não esqueço jamais quem me fez feliz.
“As primeiras aflições são a ignorância (não saber) e o orgulho. Depois vem o apego e
aversão, que exercem uma influência mais emocional. A atitude correta em relação às nossas
José do Patrocínio (vulgo "Zé Carioca") e Walt Disney

José do Patrocínio (vulgo "Zé Carioca")
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O jundiaiense Zé Carioca, aliás, José do Patrocínio,
casou-se nos Estados Unidos e ali radicou-se atuando
como músico dos Estúdios Disney e tocando em
casas noturnas de Hollywood, entre outros trabalhos.
Faleceu em 22 de dezembro de 1987, em Los Angeles.
REVISTA COOPERCICA

posses é a gratidão, não a possessividade. A gratidão é o único tesouro dos humildes”.
										B.K.S. Iyengar

REVISTA COOPERCICA
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Culinária
FIC HA 1 83

Quiche de Alho-Poró

Risoto de Alho-Poró

Ingredientes
Massa

Ingredientes

1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
100g de margarina
1/2 lata de creme de leite sem soro
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio
2 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de cebola picadinha
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
300ml de leite
2 gemas
1/2 lata de creme de leite sem soro
50g de queijo ralado
1/2 xícara (chá) de cebolinha verde
2 talos de alho-poró fatiado fino
sal e pimenta a gosto

Cobertura
2 claras em neve
3 colheres (sopa) de queijo ralado
queijo para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente coloque a margarina, a farinha de trigo,
creme de leite sem soro, o sal e o fermento. Misture bem
com a mãos, se necessário coloque mais um pouco de
farinha. Sove em superfície levemente enfarinhada, até
formar uma massa lisa e homogênea. Deixe descansar por
10 minutos. Com o auxílio de um rolo, abra a massa, forre o
fundo e as laterais de uma forma de 25cm de diâmetro, com
fundo removível. Com um garfo, fure a massa. Leve ao forno
preaquecido a 180ºC, por 10 minutos. Retire do forno,
espalhe o recheio e sobre ele a cobertura. Polvilhe com o
queijo ralado e volte novamente ao forno por 15 minutos
aproximadamente.

1 e ½ xícara (chá) de arroz arbóreo
1 tablete de caldo de galinha
1 cebola média picada
2 colheres (sopa) de manteiga
2 dentes de alho amassados
1 xícara (café) de vinho branco
2 talos de alho-poró pequenos cortados em fatias finas
3 colheres (sopa) de cheiro verde picados
sal e pimenta-do-reino a gosto
noz-moscada ralada a gosto
1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
salsa para decorar

Modo de preparo
Dissolva o tablete de caldo de galinha em cinco xícaras (chá)
de água fervente. Em uma panela doure a cebola em uma
colher de manteiga. Junte o alho, mexa e acrescente o arroz.
Coloque o vinho branco e mexa sempre. Deixe por alguns
instantes. Acrescente, aos poucos, o caldo de galinha quente.
Coloque a pimenta-do-reino. Acerte o sal. Abaixe o fogo e
deixe cozinhar por 10 minutos aproximadamente. Junte o
alho-poró, o cheiro verde, cozinhe por mais alguns minutos
com a panela semitampada, mexa de vez em quando, para
não grudar no fundo. Se o arroz secar e ainda não estiver
cozido, junte o caldo de galinha. Quando o arroz estiver
cozido, acrescente o queijo ralado, misture delicadamente,
junte o creme de leite e a noz-moscada, e em seguida a
manteiga. Desligue o fogo e sirva imediatamente. Decore
com salsa.

Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola.
Coloque a farinha de trigo e mexa. Junte o leite aos poucos,
sempre mexendo, até engrossar. A seguir adicione o sal,
pimenta, as gemas, creme de leite sem soro, queijo ralado,
cebolinha e o alho-poró fatiado e levemente aferventado.
Misture bem.

Cobertura
Na batedeira, bata as claras em neve. Desligue. Adicione o
queijo ralado e misture com o auxílio de uma colher.

Quiche de Alho-Poró. Imagem ilustrativa.

