Colabore com o Natal sem Fome!
Seja solidário e colabore com a campanha
beneficente “Natal sem Fome”, promovida pela
Coopercica.

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM DEZEMBRO:
04 . SAÚDE
“Se exponha, mas não se queime"!

Para participar, basta doar, em qualquer loja, um
quilo de alimento não perecível, até o dia 24 de
dezembro. Com este gesto, você estará ajudando as
famílias carentes de Jundiaí e região.
Os donativos serão entregues
beneficentes cadastradas.
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Lojas Coopercica
Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Damasco é o destaque deste mês.

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica

16 . STORYTELLING

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Dona Luísa, aos 87 anos, formou-se em Nutrição.

Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

17 . REFLEXÃO
Fim de ano: oportunidade para um recomeço.
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Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Horário especial de funcionamento
Final de Ano:
Dias 23 e 30/12: das 7h às 22h (Todas as lojas)
Dias 23 e 30/12: das 7h às 23h (Somente Loja 2)
Dias 24 e 31/12: das 7h às 19h (Todas as Lojas)
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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
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SAÚDE

ARTIGO

DEZEMBRO LARANJA: “SE EXPONHA, MAS NÃO SE QUEIME”!
Este é o tema da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, realizada
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer de pele no
Brasil. Por isso, a SBD desenvolve, desde 2014, o movimento Dezembro Laranja que reúne diversas ações, como a
conscientização que o filtro solar não é o único cuidado contra a radiação ultravioleta.
A campanha quer atingir, sobretudo, quem trabalha sob o sol ou ao ar livre – como carteiros, vendedores
ambulantes, operários da construção civil, feirantes, entre outros -, bem como as pessoas em momentos de lazer.
A recomendação é para usarem chapéus de abas largas, óculos escuros, roupas que cubram boa parte do
corpo e protetores solares. A hidratação constante faz parte dessas medidas fotoprotetoras. Também precisa ser
evitada a exposição nos horários de maior insolação: das 10h às 16h.

A DOENÇA
É provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. De acordo com a
camada afetada, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e
os espinocelulares. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele.
A radiação ultravioleta é a principal responsável pelo desenvolvimento de tumores cutâneos. A maioria dos
casos está associada à exposição excessiva ao sol ou ao uso de câmaras de bronzeamento.
Apesar da incidência elevada, o câncer de pele não melanoma tem baixa letalidade e pode ser curado com
facilidade se detectado precocemente.
O câncer de pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Somente um exame clínico
feito por um médico especializado ou uma biópsia pode diagnosticar a doença.
Os principais sinais são:
- Lesão na pele de aparência elevada, com crosta central e
que sangra facilmente;
- Pinta preta ou castanha que muda sua cor, torna-se
irregular nas bordas e cresce de tamanho;
- Mancha ou ferida que não cicatriza, que
continua a crescer apresentando coceira,
crostas, erosões ou sangramento.
Examine regularmente sua
pele e procure imediatamente
um Dermatologista, caso perceba
pintas ou sinais suspeitos.

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO
Por Rita Stringari De Francesco
O leite materno tem tudo o que o bebê precisa para crescer e desenvolver. Até o
sexto mês de vida, não é necessário oferecer outros alimentos, como sucos, chás ou
água. Após os seis meses, o aleitamento materno continua protegendo e alimentando
a criança, mas deve ser complementado com alimentos da família e mantido até os
dois anos ou mais.
Nos primeiros meses pós-parto, toda mãe produz quantidade de leite acima das necessidades do seu
filho. Após a mamada do bebê, pode-se retirar o leite em excesso para manter a produção adequada e evitar
complicações no seio como peito empedrado (ingurgitamento) e bico rachado (fissuras).
Este leite em excesso poderá ser doado ao Banco de Leite Humano para ser pasteurizado e oferecido a bebês
prematuros e doentes internados.
Toda mãe que precisar se ausentar de casa deve aprender a retirar, conservar e armazenar seu leite. Assim,
a mãe conseguirá manter sua produção fazendo com que o seu filho se alimente corretamente na sua ausência.

Por que é importante amamentar?
- Protege o bebê de muitas doenças.
- É prático, está pronto e na temperatura certa.
- Não precisa comprar, portanto é uma economia para o orçamento familiar.
- Fortalece os laços entre a mãe e o bebê.
- Protege a mãe de hemorragia (perda de sangue em grande quantidade) após o parto e diminui o risco de
câncer de mama e de ovário.

Existe leite fraco?
O leite materno nunca é fraco. Nos primeiros dias, a mãe produz o colostro, que é concentrado, nutritivo e,
geralmente, em pequena quantidade. É a primeira vacina do bebê.
À medida que o bebê cresce, o leite se adapta às suas necessidades, mudando sua aparência. No começo da
mamada, é rico em água, para matar a sede; no final da mamada, é mais gorduroso, para matar a fome do bebê. O
leite materno é de fácil digestão.
O choro do bebê não significa somente fome. Observe também se ele não está com fraldas sujas, cólicas, calor,
frio ou simplesmente deseja sua companhia e seu carinho.

O que fazer para ter bastante leite?

• Fonte: SBD e INCA

É importante o bebê mamar sempre que ele quiser e o tempo da mamada depende de cada bebê. Quanto mais
o bebê mama, mais leite a mãe produz.
Não se deve oferecer outro alimento ou líquido antes dos seis meses de vida. Nesta fase, o leite materno tem
quantidade de água suficiente para o bebê, mesmo em climas quentes e secos. Dar água e chás para o bebê antes
dos seis meses, vai diminui as mamadas e a produção de leite da mãe, além de aumentar os riscos de doenças.
Se quiser doar seu leite, necessitar de orientações sobre amamentação ou estiver com problemas nas mamas
no período da amamentação, entre em contato com um dos Bancos de Leite Humano. Em Jundiaí, pelo telefone:
0800.17.8155.
•
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Rita é Nutricionista Clínica e Assessora Técnica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância.
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WORKSHOP

WORKSHOP

COOPERCICA REALIZOU O 3º HARMONIZE NA LOJA 3

HARMONIZAÇÃO DAS CERVEJAS BADEN BADEN

No dia 10 de novembro passado, a Coopercica realizou o 3º. Harmonize, desta vez
com um workshop e degustação das cervejas Baden Baden, na cozinha/auditório da
loja 3 (V. Rio Branco).

Cristal – 5% (teor alcoólico)
É uma “pilsen” com aromas suaves. De corpo leve e amargor baixo, é refrescante e
apropriada ao paladar brasileiro.
Harmoniza: carnes brancas como peixe e frango; pratos leves como saladas, entradas e
comida japonesa; queijos macios.

Entre as convidadas, Lúcia Helena Andrade Gomes, presidente do Clube
da Lady e as ladies, acompanhadas dos maridos. Estiveram presentes os
diretores desta cooperativa – Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Comercial) e
José Apparecido Longo (Financeiro) -, além de fornecedores e colaboradores.
O presidente da Coopercica, Orlando Bueno Marciano, destacou a
importância social e econômica da fundação há 48 anos de uma cooperativa
de consumo em Jundiaí, hoje uma rede com cinco lojas na cidade e uma em
Campo Limpo Paulista.
No comando do workshop, o Beer Somelier da Baden Baden, Samuel
Hoshino. Os participantes puderam experimentar diversas cervejas gourmet,
desde a pilsen Cristal até a sofisticada Chocolate para acompanhamento de
sobremesas.
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Witbier – 4,9%
Cerveja de trigo com adição de laranja e sementes de coentro. O cítrico predomina com
leves notas do coentro. A laranja ajuda a reforçar o caráter frutado da bebida, trazendo
bastante refrescância.
Harmoniza: carnes brancas, frutos do mar, queijos macios e queijo de cabra, além de
pratos picantes.
Chocolate – 6%
Não leva chocolate em sua composição, mas maltes torrados, cacau e baunilha. No sabor,
graças aos maltes e ao cacau, lembra o chocolate amargo.
Harmoniza: principalmente com sobremesas a base de chocolate e cremes como petit
gateau e tiramissu.

REVISTA COOPERCICA
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ESPUMANTES

PRIMEIRO VEM A ESPUMA.
DEPOIS AS BORBULHAS. TIM, TIM!
O espumante por si só já é uma festa. Harmoniza com quase todas as comidas.
Quem nunca sentiu vontade de brindar com um delicioso espumante? Apesar de sua característica festiva, nada
impede de degustá-lo em um almoço ou jantar.
Assim como os vinhos, os espumantes são classificados de acordo com a região em que são produzidos e a
quantidade de açúcar usada na fabricação. O melhor exemplar é feito na região francesa de Champagne, por isso
ficou conhecido por Champagne.
Tem também o espumante Cava, na Espanha, segundo maior produtor pelo método tradicional depois da França.
É produzido branco ou rosé e nos estilos nature, brut e demi séc. Na sequência, vem o conhecido Prosecco - assim é
chamado o espumante italiano -, produzido nas versões brut, extra brut e seco.

Tipos
Gostar de vinho é o começo, pois quando se trata de espumante é possível associá-lo a um vinho suave, que recebe uma
segunda fermentação. A partir deste processo surgem as preciosas borbulhas (perlagem) e frescor, sua principal característica.
Em seguida, é preciso conhecer seus níveis de açúcar, pelos quais a bebida é rotulada.

• Nature: é o mais seco de todos. Mantém o mínimo
de açúcar residual, variando entre 0 a 3 g de açúcar por
litro. Harmoniza com quase todos os pratos.
• Extra Brut: os valores de açúcar por litro variam de
3,1 a 8 g. Acompanha queijos de média maturação (prato,
meia cura e cheddar) e massas com molho branco.

• Demi-sec: contém menos açúcar que os espumantes
doces - entre 20,1 a 60 g por litro. Harmoniza com peixes,
frutos do mar, molhos leves e queijos cremosos.
• Doce: tem a maior adição de açúcar - acima de
60 g por litro -, ou seja, a doçura pode ser facilmente
percebida. Acompanha bem sobremesas, tortas, sorvetes,
frutas e fondues de chocolate com frutas.
Se beber, não dirija.

• Brut: possui uma quantidade de açúcar que varia
entre 8,1 a 15 g por litro da bebida. Frescor e acidez são
os seus diferenciais. Harmoniza com canapés, lagostas,
vieiras e salmão.

• Seco: tem na sua composição cerca de 15,1 a 20
g de açúcar por litro. Apesar do nome – seco -, é uma
bebida leve com acidez tão suave que acaba sendo uma
boa opção para quem está começando a experimentar
espumantes. Acompanha muito bem aperitivos.
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DATAS

PROMOÇÕES

A ORIGEM DOS SÍMBOLOS NATALINOS

"CARRINHO PREMIADO"

Peru
Cristóvão Colombo conheceu o peru quando chegou à América. Por seu sabor, logo ficou
conhecido na Europa. De tanto sucesso que fez, em 1549 foi oferecido à rainha Catarina
de Médicis, em Paris. Era tão apreciado que se tornou o símbolo de alimento das grandes
ocasiões. No Brasil, a ave é consumida desde a época Colonial. Já nos Estados Unidos,
representou o fim da fome dos primeiros colonos ingleses que lá chegaram.

A Coopercica está realizando sensacional promoção de
final de ano, que irá sortear seis carrinhos em compras de
produtos natalinos (um por loja), por semana, totalizando 24
contemplados.
Os sorteios serão semanais, nos dias 09, 16, 23 e 30 de dezembro, às 11h, nas
lojas Coopercica.
Para participar, os Cooperados, ao efetuar suas compras acima de R$ 100
(exceto medicamentos), devem destacar o cupom fiscal e depositar nas urnas

Rabanada

instaladas nas seis lojas. Consulte o regulamento e boa sorte!!!

Os portugueses inventaram, mas os brasileiros popularizaram essa deliciosa iguaria.
Dizem que surgiu em Portugal porque os moradores aproveitavam as sobras de pão para
criar receitas. Lá, o doce é conhecido como fatia de mulher parida. É isso mesmo. Conta
a história que as portuguesas depois do parto eram alimentadas com a rabanada para
aumentar o leite e amamentar o bebê.

Arvore de Natal
Na Alemanha, em 1530, Martinho Lutero – idealizador do Protestantismo - foi quem
iniciou a tradição de enfeitar a árvore de Natal. Hoje, o mundo aderiu ao costume que, para
os católicos, passou a simbolizar um ato em ação de graças pelos frutos colhidos no ano.
Os primeiros adornos foram algodão e velas acesas. O fato de uma tradição protestante ter
chegado até mesmo à Igreja Católica é um exemplo de ecumenismo e adesão ao mais puro
espírito do Natal.

Presepio
São Francisco de Assis criou o primeiro presépio da história, na noite de Natal de 1223,
em Greccio (Lácio), na Itália. Sua invenção está relacionada com a celebração do Natal de
uma forma mais realista. O presépio foi feito em palha, com uma imagem do Menino Jesus,
da Virgem Maria e de José, juntamente com um boi e um jumento vivos. Nesse cenário, foi
celebrada a missa de Natal. O costume espalhou-se pela Europa e de lá pelo mundo.
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DAMASCO
Sua safra é no verão, mas pode ser
encontrado enlatado ou seco o ano
todo. O damasco seco apresenta grande
quantidade de ferro e fibras.
Por ter alta concentração de betacaroteno, destacase como poderoso antioxidante e ajuda o organismo a
combater os radicais livres, prevenindo doenças (como
as cardíacas) e o envelhecimento.
O damasco fresco deve ser mantido em temperatura
ambiente e fora da luz solar até amadurecer. Depois,
pode ser conservado na geladeira, de 3 a 5 dias.
Apesar de perder muita água no processo de
secagem, o damasco seco é encontrado o ano todo.
Seu prazo de validade é maior do que in natura e ainda
oferece um rápido aumento de energia, especialmente
para quem precisa de reposição energética após
exercício físico. Isso porque tem um maior índice de
açúcar.
100g de damasco fresco = 58 cal
100g de damasco seco = 241 cal
Curiosidade
Em Hunza, no Paquistão, os moradores são longevos,
praticamente inexistem doenças do coração, pressão
alta e colesterol. A boa forma física e mental é atribuída
à dieta dos paquistaneses, que consiste em ingerir
muitos damascos, frescos ou secos. Também utilizam
seu óleo para cozinhar e em loções faciais. Costumam
comer também os caroços moídos, misturados com mel.
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Fazendo
a Feira
Dezembro
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

Abobrinha
Beterraba
Cenoura
Cogumelo
Pimentão
Tomate
Vagem

Almeirão
Cebolinha
Endívia
Erva-doce
Folha de uva
Hortelã
Orégano
Rúcula
Salsa
Salsão

Abacaxi
Ameixa
Banana prata
Cereja
Coco verde
Damasco
Figo
Framboesa
Graviola
Kiwi
Laranja pera
Lichia
Limão
Maçã
Manga
Maracujá
Melancia
Melão
Nectarina
Pêssego
Romã
Uva
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STORYTELLING

REFLEXÃO

FIM DE ANO: OPORTUNIDADE PARA RECOMEÇAR!

DONA LUÍSA FORMOU-SE EM NUTRIÇÃO AOS 87 ANOS
Os sonhos não envelhecem! Luísa
Valencic Ficara, de 87 anos, provou
que nunca é tarde para realizar um
sonho. Nascida na Itália, imigrou para
a América do Sul durante a Segunda
Guerra Mundial. Mora há 40 anos em
Jundiaí.

Dona Luísa adora escrever poemas e continua
frequentando aulas de alemão, inglês e francês. "Eu
sei que vai chegar a hora de parar, mas enquanto isso
eu sigo em frente. Muita gente com a minha idade
passa a maior parte do tempo dormindo".
Enquanto não chega o tempo de se “aposentar”,
dona Luísa prefere aproveitar a vida da sua maneira:
transformando sonhos em realidade. E o próximo será
fazer uma pós-graduação!

Após o falecimento do marido e de sua irmã,
decidiu voltar a estudar para manter a cabeça
ocupada. “Não adianta ficar em casa que começam
as dores. Dores crônicas, dores de saudade. Ter a casa
vazia traz tudo isso”, comentou.
Com esse propósito, dona Luísa, como é
conhecida, se matriculou no curso de Nutrição do
Centro Universitário Padre Anchieta. “Quando entrei
na sala de aula, a turma ficou um pouco surpresa com
a minha presença. Mas com o tempo, fui vencendo a
timidez e fiz amizades”, disse.
A graduação foi concluída após seis anos de
estudos. Seu TCC foi escrito à mão e o tema foi sobre
a cana-de-açúcar no Brasil. Para ajudar a simpática
senhora, professores, funcionários e colegas
da universidade colaboraram com a digitação,
configuração e impressão do trabalho.
“A experiência de orientá-la demonstrou que
para educar é preciso aprender. Cada nova situação
é um novo aprendizado e quem mais saiu ganhando,
na minha percepção, é o educador que se abre para
entender seu educando”, afirmou a orientadora do
projeto, Valéria Campos.

A LOJA
Um rapaz entrou numa loja e perguntou se vendia presépios. O balconista disse que lá tinha os
dons do Criador.
- Quanto custam?
O vendedor respondeu:
- Não custam nada. Aqui tudo é de graça!
O jovem observou que os objetos nessa loja eram acompanhados por palavras
maravilhosas como jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas da
salvação, latinhas de sabedoria, fardos de perdão e pacotes grandes de paz.
O rapaz, encantado com tudo aquilo, pediu:
- Por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de
fé, para mim, meus amigos e minha família.
Em seguida, o vendedor entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da mão
do moço. Incrédulo, ele questionou:
- Mas como pode estar aqui tudo o que lhe pedi?
Sorrindo, o gentil senhor explicou:
- Meu respeitável Irmão, na loja do Criador não se vendem frutos, só sementes. Agora,
você precisa plantá-las!

A PEDRA
O distraído nela tropeçou.
O bruto a usou como arma.
O empreendedor a usou na construção.
O camponês a usou para fazer um assento.
Michelangelo fez dela uma escultura.
Davi com ela matou o gigante.

Formatura
A solenidade aconteceu em setembro passado.
Quando foi receber o diploma, dona Luísa foi
aplaudida em pé pelo público que acompanhava
a formatura. "Fui contente receber o meu diploma
porque consegui concluir o curso. Achei que fosse
ficar nervosa, mas na hora estava bem calma",
recordou.
Na cerimônia não havia nenhum parente da
idosa, que mora sozinha, mas isso não diminuiu a
sua alegria. "Ganhei muitos abraços do mestre de
cerimônia e da turma toda. Foi lindo", lembrou.

PARA REFLETIR

"Eu sei que vai chegar a hora de parar, mas enquanto isso eu sigo em frente."
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Observe que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas! Não existe
pedra no seu caminho que não possa aproveitá-la para o próprio crescimento. É
preciso sabedoria para transformar cada pedra que encontrar em alicerce para a sua
vida. Na verdade, a cada final de ano celebra-se o início de um novo tempo: um novo
Natal, um novo ano, o renascimento da vida. Portanto, não é o fim, só o começo. É a
chance para você recomeçar. Aproveite mais esta oportunidade que o Criador está lhe
dando. Acredite. Você pode!
REVISTA COOPERCICA
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Culinária
FIC HA 1 85

Arroz de Natal

Chester com Farofa de
Castanha-do-Pará

Ingredientes
1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal
3 colheres (chá) de Receita de Casa™ sem pimenta
2 xícaras (chá) de arroz cru
4 xícaras (chá) de água fervente
2 xícaras (chá) de peru assado desfiado
1/2 xícara (chá) de nozes picadas
1/2 xícara (chá) de ameixas pretas picadas
1/2 xícara (chá) de damascos picados
1/2 xícara (chá) de uvas-passas claras

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque metade da manteiga e
leve ao fogo alto para derreter. Junte 2 colheres (chá) de
Receita de Casa e o arroz, e refogue rapidamente até que
fique completamente envolvido. Acrescente a água e
deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada,
por 15 minutos, ou até secar. Enquanto isso, em outra
panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo alto
para derreter. Junte o Receita de Casa restante e refogue
rapidamente. Adicione o peru, as nozes, a ameixa, o damasco
e as passas, e refogue por 3 minutos. Acrescente o refogado
ao arroz e misture bem. Sirva em seguida.
Dica: esta receita de arroz é uma ótima opção para o almoço
do dia 25 de dezembro, pois você pode utilizar as sobras da
ceia do dia 24.

Ingredientes
1 Ave Chester® Perdigão (aprox. 3,5kg)
1 colher (sopa) de manteiga com sal
2 xícaras (chá) de suco de laranja
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 cebola grande cortada em cubos
3 xícaras (chá) de castanhas-do-pará moídas
5 colheres (sopa) de salsa picada
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Descongele a Ave Chester® conforme as instruções da
embalagem e retire os miúdos. Coloque-a em uma assadeira,
besunte-a com a manteiga e regue-a com o suco de laranja.
Em seguida, cubra a Ave Chester® com papel alumínio e
leve ao forno médio (220ºC), preaquecido, por cerca de 2
horas, regando-a de vez em quando. Retire o papel alumínio
e deixe no forno por mais 30 minutos para dourar. Decore
com laranjas kinkan.
Para a farofa, em uma panela, aqueça a manteiga e doure
a cebola. Junte as castanhas-do-pará, o sal, a pimenta-doreino, misture bem e retire do fogo. Polvilhe a salsa e sirva
em seguida, acompanhando a Ave Chester®.
Receita Perdigão

Receita Ajinomoto

Rabanada Assada
Ingredientes
3 pães (tipo francês)
1 lata de leite condensado
300ml de leite
2 ovos
açúcar e canela a gosto

Modo de preparo
Corte os pães em rodelas, com aproximadamente 1,5cm.
Em uma tigela, coloque o leite condensado e acrescente o
leite até ficar uma mistura líquida. Em outra tigela bata bem
os ovos. Mergulhe as fatias de pão, primeiro na tigela de
leite condensado com o leite até ficarem bem molhadinhas,
e logo em seguida passe-os nos ovos batidos. Unte uma
assadeira com bastante manteiga e arrume as fatias de pão,
leve ao forno médio preaquecido a 180°C. Deixe por 15
minutos, vire as rabanadas e volte novamente ao forno por
mais 15 minutos. O tempo de assar pode variar de acordo
com o forno. Retire do forno e passe as rabanadas numa
mistura de açúcar com canela. Sirva em seguida.

Imagem ilustrativa.

Venda e consumo proibidos para menores de 18 anos. Se beber, não dirija.

