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Wi-fi grátis nas lojas!
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Diferenças entre o protetor solar físico
e o químico.

Mais um benefício que a Coopercica oferece aos
Cooperados: wi-fi liberado nas seis lojas!
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Para acessar a rede, é só fazer seu “check in” no site
www.coopercica.com.br.

Você sabe quando deve dar limites
para o seu filho?
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Sanduíche: prático e saboroso.
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Lojas Coopercica

Dicas da CVC para a sua viagem.
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Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
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Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
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ARTIGO

NOVIDADE: PROTETOR SOLAR FÍSICO!

QUANDO COMEÇAR A DAR LIMITES PARA UMA CRIANÇA PEQUENA?

Vai pegar um sol, curtir uma praia ou piscina? Já sabe sobre os cuidados que deve
ter para proteger sua pele da exposição solar? De alguns verões para cá, a tecnologia
nos laboratórios evoluiu e foi lançada uma nova geração de protetores.
Os filtros solares físicos costumam ter como princípio ativo óxido de zinco ou de ferro e funcionam de forma
diferente dos químicos. Normalmente, os filtros químicos agem criando uma reação química na pele. Os físicos,
ao invés disso, formam uma barreira, capaz de refletir as radiações UVA e UVB.
A ausência de química faz com que o filtro físico seja recomendado para grávidas, crianças, alérgicos e pessoas
que se submeteram recentemente a procedimentos estéticos, como o uso de laser.
Por muito tempo, o produto foi impopular por causa de sua alta aderência, que
deixava a pele esbranquiçada. A indústria encontrou uma saída: coloriu o
filtro, que agora pode ser usado como base de maquiagem.
Foi introduzido o óxido de ferro, que dá ao filtro físico um tom
róseo. É o chamado filtro com base. Ou seja, a base usada na
maquiagem nada mais é do que um filtro físico sem nenhuma
química envolvida.
Com o índice de radiação alto, usar o filtro com cor é mais
indicado porque é mais um agregador na proteção.
Por outro lado, existem filtros
químicos, mesmo para crianças, que
são muito bons. O correto é procurar
um especialista na hora de escolher o
filtro ideal.
Também é importante lembrar que,
mesmo usando o filtro adequado, a
pessoa continua correndo risco se pegar
sol em horário de alta radiação: das 10h
às 16h. Além disso, é preciso se proteger
usando chapéus de abas largas,
óculos escuros e se hidratando
bastante.

Por Fernanda Torres Apollonio
Algumas pessoas perguntam isto, mas, na verdade, antes mesmo de nascer, já
encaramos vários limites - não apenas os limites físicos do útero, como também do
desejo e contexto (emocional, social, cultural, etc.) da família que nos receberá.
Desde muito cedo, lidamos com os limites que o mundo nos coloca: já choramos para continuar no colo,
esperneamos pelo algodão doce negado, contestamos por ir à escola quando estamos cansados e discutimos com
os pais pela proibição de ir a uma festa, entre outros limites impostos a nós em cada momento da vida. Alguns
limites precisamos superar, enquanto outros devemos aprender a aceitar.
Um bebê pequeno, no entanto, tem que lidar com os limites do mundo antes mesmo de ter noção da diferença
entre ele mesmo e este mundo “limitador e limitado”. Até cerca de um ano de vida, o bebê está desenvolvendo
o seu sentido de unidade pessoal¹. Cabe ao cuidador, mãe ou seu substituto, auxiliá-lo no desenvolvimento da
noção de diferença entre si mesmo e tudo que lhe é externo, por meio de um cuidado afetivo e consistente, no
qual os adultos de referência vão apresentando jeitos de enfrentar os problemas.
Este auxílio geralmente acontece de forma natural, num cuidado suficientemente bom oferecido à criança.
Exemplo disto é o que acontece com um bebê que, desde o nascimento, foi atendido prontamente em seu
choro, mas, num determinado momento, seu cuidador percebe que ele já capaz de esperar um pouquinho,
para então atendê-lo. É neste tipo de experiência que o bebê percebe que nem o cuidador nem o alimento são
fisicamente ligados a ele o tempo todo. Ele também aprende a arte de brincar, enquanto espera o que permite o
desenvolvimento de sua criatividade. Aprende ainda que ele é um sujeito cercado por um ambiente e por pessoas
que dele cuidam, dentro de um limite de possibilidades (emocional, social, cultural, etc.).
Ter a experiência de um cuidado positivamente afetivo e consistente é fundamental para que as crianças
pequenas consigam desenvolver uma boa relação com os limites do mundo ao longo da vida.
É geralmente na primeira infância, entre 0 e 6 anos, que as crianças aprendem o que é
necessário para, na vida adulta, enfrentar de forma autônoma e saudável as barreiras que
o mundo impõe para uma melhor condição de vida, ao mesmo tempo em que assimilam
aqueles limites impostos pelo bem comum, desenvolvendo o senso moral.
Mas, para compreendermos melhor a importância dos limites para as crianças pequenas,
precisamos revisitar nossos anseios diante delas. Neste sentido, temos a expectativa de que
as crianças compreendam nossas razões, mas, nós adultos, sempre compreendemos as razões
uns dos outros?
Esperamos que as crianças pequenas controlem suas reações emocionais diante das frustrações
e não reajam com agressividade. Mas, nós adultos, sempre controlamos nossas reações?
Achamos que as crianças que já sabem falar entendem claramente o que é certo e errado. Mas, nós
adultos, compartilhamos sempre este entendimento?
Nunca podemos nos esquecer que somos espelhos para os pequenos no desenvolvimento das
estratégias para lidar com os limites que a vida impõe!
¹D.W. Winnicott (1965). “O Ambiente e os Processos de Maturação”. Artmed, Porto Alegre.
• Fernanda é Psicóloga. Mais informações, pelo fone: 11 4537-3351.
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EVENTOS

FORMATURA DA 7ª TURMA DO “APRENDIZ COOPERATIVO”
A Coopercica realizou a formatura da 7ª turma do “Aprendiz Cooperativo” no dia
11 de dezembro passado. Trata-se de um programa de inclusão profissional que
vem sendo desenvolvido pela Coopercica desde 1998, com o objetivo de capacitar
profissionais para o mercado de trabalho.

Vinte e três jovens, entre 14 a 16 anos, participaram desse programa, uma parceria da Coopercica com o
Sescoop/SP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) e o CIEE (Centro de Integração Empresa
Escola). Os participantes receberam o certificado de finalização do programa.
Representando a Coopercica, estiveram presentes no evento o presidente Orlando Bueno Marciano, e Bruna
Vitória Vendramin, do departamento de Recursos Humanos.
Durante 11 meses, os jovens tiveram aulas teóricas sobre Comércio e Varejo e vivenciaram a prática nas
lojas da Coopercica, onde executaram atividades da frente de caixa e conheceram também outros setores da
cooperativa, onde puderam aprimorar os conhecimentos teóricos.
Desde 2014, início da parceria da Coopercica com o Sescoop/SP e CIEE, 180 jovens já participaram deste
projeto, aprimorando seus conhecimentos.
Atualmente, mais de 40 jovens aprendizes fazem parte desta iniciativa.
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NUTRIÇÃO

A HISTÓRIA DO SANDUÍCHE
No dicionário Oxford, o sanduíche é definido como “dois pedaços de pão com
algo entre eles, ingerido numa refeição rápida e prática”. Mas quem foi o primeiro a
pensar nessa ideia tão simples e eficiente de cortar o pão e colocar um recheio no
meio?
John Montagu, o Conde de Sandwich (como é chamado o lanche em inglês), que viveu na Inglaterra durante
o século 18. Ele era um aristocrata apaixonado por jogos de cartas e não queria parar de jogar nem para almoçar
ou jantar. Pedia para trazerem duas fatias de pão com um pedaço de carne no meio.
De lá para cá, os sanduíches evoluíram, ficaram mais sofisticados, porém sua essência continua a mesma:
saboroso, prático e perfeito para uma refeição rápida.
Nos Estados Unidos, o sanduíche começou a ficar conhecido no século 19. As receitas não falavam apenas da
carne fria – como antigamente -, mas já era recheado com queijos, frutas, nozes e cogumelos.
No século 20, Richard Hellmann criou a sua delicatessen em Nova York. Inicialmente, ele conquistou os EUA
vendendo o seu molho para saladas - a maionese-, que rapidamente foi incorporada aos lanches e nunca mais
desgrudou dos pães.
Hoje, os sanduíches viraram mania nacional pela praticidade e sabor, principalmente os recheados com
hambúrgueres. Inclusive, as hamburguerias estão por toda parte. O hambúrguer gourmet está em alta.
Entre os lanches tradicionais, o hot dog continua sendo muito consumido pelos brasileiros: na rua, na
lanchonete ou em casa. O pão com salsicha é um dos sanduíches mais rápidos, tradicionais e saborosos. Diferente
dos dogs americanos, o nosso cachorro quente costuma ser mais elaborado: vai batata palha, milho, ervilha,
entre outros acompanhamentos; os americanos preferem só a salsicha, o ketchup e a maionese.

O LANCHE MAIS CARO
O sanduíche "The Quintessential Grilled Cheese", um queijo quente folhado a ouro
24 quilates, é considerado o mais caro do mundo. Ele é servido no Serendipity 3, em
Nova York, e custa US$ 214 (o equivalente a R$ 750). O queijo usado é o Caciocavallo
Podolico, fabricado a partir do leite de vacas Podolico, no sul da Itália. Só há 25 mil dessas
vacas e elas produzem leite de maio a junho. O pão leva Dom Perignon (champagne) e
ouro comestível. No recheio, manteiga de trufa branca.
Já o lanche mais vendido no mundo continua sendo o Big Mac, preparado com dois
hambúrgueres, alface, queijo e molho especial, cebola e picles num pão com gergelim.
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ECOPLANETA

COOPERCICA APOIOU LANÇAMENTO DO LIVRO
“JARDINS DA ARARA DE LEAR”

Os mineiros João Marcos
Rosa (fotógrafo) e Gustavo Nolasco
(jornalista) estiveram em Jundiaí
para lançar o livro “Jardins da Arara
de Lear”, em evento realizado no
auditório da loja 3 (V. Rio Branco), em 07
de dezembro passado.

Projeto
A venda do livro e a realização do documentário devem ajudar na conservação
da base alimentar da arara-azul-de-Lear: a Palmeira Licuri, utilizando modelos de
desenvolvimento sustentável.
João é fotógrafo e colaborador da National Geographic Brasil.
Gustavo é escritor e roteirista, vencedor, entre outros prêmios, do Jabuti (“Os
Chicos”, em 2012). Os autores trabalham na Nitro, uma agência de fotografia
fundada em 2003, em Belo Horizonte, que se transformou num veículo para “contar
histórias”, como eles gostam de definir a empresa.
Os interessados em adquirir o livro devem entrar em contato com os autores,
pelo e-mail joao@nitroimagens.com.br ou site www.nitroimagens.com.br.

É um documento histórico ao relatar a trajetória da arara-azul-deLear, que habita o sertão baiano (próximo à cidade de Canudos) e está
ameaçada de extinção, ao mesmo tempo em que mostra a luta do sertanejo para ajudar na sobrevivência dessa
espécie rara, como fica evidente nas belíssimas fotos do livro. A dupla mineira anunciou durante o evento que
vai lançar um documentário sobre esta ave rara.
Entre os presentes, estavam os diretores da Coopercica – Beatriz de Melo Palacine Carvalho (Comercial) e
José Apparecido Longo (Financeiro) – e o superintendente de Marketing, Osmar Marciano.
O presidente da Coopercica, Orlando Bueno Marciano, destacou a importância socioambiental do projeto e o
apoio desta cooperativa na sua divulgação.
A repentista Jocivalda Cardoso veio especialmente de Canudos para
apresentar um cordel, de sua autoria, sobre esse pássaro, considerado o
maior mistério da ornitologia mundial.
Desde que a espécie foi vista em cativeiro e em um desenho feito em
1830, na Inglaterra, pelo então ilustrador Edward Lear, foram 150 anos de
espera até que ela fosse vista no Sertão da Bahia, bem próximo a Canudos.
Isso foi em 1979, pelo naturalista alemão Helmut Sick, um dos muitos que
se aventuraram em expedições pelo Brasil atrás do tal pássaro misterioso.
Na época, existiam apenas 21 aves à beira da extinção. Mas, sertaneja que
é, a arara-azul-de-Lear resistiu. Hoje são cerca de 1.300 aves que lutam para
sobreviver, assim como os seus cuidadores: os sertanejos.
João Marcos e Gustavo, através da fotografia, poesia e vivência dura de
campo, refazem a viagem de Sick para contar a história dos que lutam pela
preservação dessa espécie que ainda corre perigo de extinção.

10

REVISTA COOPERCICA

“Estou encantada com o livro”
Representando a Unidade de Gestão de Educação e o Núcleo de Educação Socioambiental da
Prefeitura de Jundiaí, Geane Barbosa, se emocionou com o livro.
“Encantada é como estou me sentindo. Contar a história de um indivíduo em extinção e ainda
somar com a vida do povo da caatinga é sensacional. Sentimos amor em cada palavra, em cada foto.
Um projeto de pura doação, que merece ser conhecido por todo o Brasil. Aproveito a ocasião para
dizer que a Fundação Serra do Japi realiza um belíssimo trabalho com os biomas: cerrado, mata
atlântica, fauna e flora. E que a Prefeitura de Jundiaí parabeniza a Coopercica por apoiar e incentivar
um projeto dessa grandiosidade”.
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TURISMO

DATAS

A ORIGEM DOSDASÍMBOLOS
NATALINOS
SUGESTÕES
CVC PAINEIRAS
PARA APROVEITAR O CARNAVAL

LOJAS GARANTEM ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
Acessibilidade é fundamental para os
deficientes físicos. As lojas Coopercica
oferecem acesso adequado a essas pessoas. A
loja 3 (V. Rio Branco), inclusive, está equipada
com cadeira de rodas motorizada. As demais,
oferecem cadeiras de rodas convencionais. Os
banheiros foram adaptados para esse público,
com necessidades especiais.

MANAUS - AM
Muita gente não tem ideia do Carnaval em Manaus. A cidade oferece muitas opções para quem quer
cair na folia.
Tem bandas e blocos de rua, desfile de escolas de samba, bailes, concursos de fantasia e o
Carnaboi, evento que traz as toadas dos bumbás para o período carnavalesco. O Carnaval de rua não
para de crescer: só neste ano, 100 blocos foram autorizados a animar os foliões da cidade. Um dos
mais conhecidos é o bloco das Piranhas, que desfila no sambódromo. De acordo com a tradição, os
homens se vestem de mulher e vice-versa.
Oferta exclusiva para Cooperados - Pacote de 4 Dias - inclui passagem aérea e 4 diárias de
hospedagem com café da manhã no Hotel Go Inn Manaus. 12X R$ 112,00 (sem juros) por pessoa em
apartamento duplo com saída em 09/02.

OLINDA – PE
Que Pernambuco é a terra do frevo, todo mundo sabe.
O ritmo típico é o destaque cultural do Carnaval de Olinda, mas em suas ruas históricas também
se dança o maracatu, coco, samba e afoxé. Todos os anos, a cidade é decorada para homenagear
algumas personalidades que ajudaram a manter a cultura e tradição do Carnaval e fica mais colorida
com enfeites, bandeirolas e sombrinhas de frevo, que se misturam com as fantasias dos milhares de
foliões.
Oferta exclusiva para Cooperados - Pacote de 4 Dias - inclui passagem aérea, transporte
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias de hospedagem com café da manhã no Vela Branca Praia Hotel
em Recife. 12X de R$ 186,00 (sem juros) por pessoa em apartamento duplo com saída em 09/02.

CARRINHO PREMIADO

GANHADORES DOS SORTEIOS REALIZADOS EM 09 E 16 DE DEZEMBRO
A Coopercica realizou no mês de dezembro a promoção “Carrinho
Premiado”, que contemplou 24 Cooperados (seis por loja) com
compras natalinas.

SALVADOR – BA
A capital baiana por si é representação de festa, Carnaval e alegria.
A festa é considerada uma das mais famosas do planeta. São dezenas de trios elétricos pela cidade
com artistas famosos da música baiana, como Chiclete com Banana e Cláudia Leitte, sem contar
Timbalada e Olodum.

Confira os ganhadores dos sorteios realizados em 09 e 16 de dezembro passado. Na
edição de fevereiro, divulgaremos os ganhadores dos sorteios que aconteceram nos dias 23
e 30 de dezembro, nas lojas Coopercica.

Oferta exclusiva para Cooperados - Pacote de 4 Dias - inclui passagem aérea, transporte
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias de hospedagem com café da manhã no São Salvador Hotéis e
Convenções. 12X de R$ 224,00 (sem juros) por pessoa em apartamento duplo com saída em 09/02.

Sorteio do dia 09:

Sorteio do dia 16:

Loja 1: Joelma do Amaral
Loja 2: Marcia Regina Costanari
Loja 3: Andrea Ap. Fernandes dos Santos
Loja 4: Teresinha Delfina de S. Santos
Loja 5: Cristina Sakae Muragaki
Loja 6: Jaqueline Alves de Abreu

Loja 1: Marilda Pandolfi Busanelli
Loja 2: Eliana Daito Yado
Loja 3: Marcos Valerio Tasca
Loja 4: Thiago Luiz Colisse Brasil
Loja 5: Armando Pedroso
Loja 6: Edna Maria Bardi de Camargo

** Consulte disponibilidade!

paineiras@cvc.com.br
11 3395-3699 / 11 94720-4665 WhatsApp
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Para a Coopercica, criar bons acessos às pessoas com
deficiência é tratá-las com a dignidade que elas merecem,
incluindo-as na vida social.
No dia 3 de dezembro passado, foi celebrado o Dia
Internacional do Deficiente Físico, criado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), em 1992, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para os desafios enfrentados por essas
pessoas especiais.
Falta de transporte adaptado, calçadas e ruas inacessíveis, desrespeito de alguns motoristas com o cadeirante
ao atravessar uma rua ou avenida, dificuldade em conseguir um emprego: estas são algumas das barreiras que os
deficientes físicos enfrentam.
Se antes a principal causa de paraplegia era a poliomielite, agora são os acidentes de carro e as sequelas de
tiros. Além disso, a população está envelhecendo e a cadeira de rodas ajuda muito na mobilidade.

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

13

FRAMBOESA
A framboesa é rica em vitaminas,
antioxidantes e fibras, além de ser uma
fruta deliciosa. Tem elevada concentração
de ácido elágico, com propriedades
antioxidantes e que previne o câncer.
Originária da Ásia, é uma fruta típica de climas
temperados. É comum a confusão entre a framboesa
e a amora. Embora as duas tenham características
parecidas, a amora não exige uma temperatura tão fria
como a framboesa. Além disso, a framboesa tem sabor
doce e bastante suave.
Possui grande quantidade de oxidantes (40% a
mais que o morango). É rica em vitamina C e fibras.
Outro nutriente presente na framboesa é o
manganês, mineral importante para o crescimento
e desenvolvimento dos ossos, que também atua na
saúde dos nervos e na normalização do nível de açúcar
no sangue.
Pode ser encontrada in natura - durante a safra,
que vai de dezembro a fevereiro - e também congelada
ou em polpa. Essa fruta é muito consumida em sucos,
geleias, sorvetes, tortas e licores.
Os maiores produtores são: Estados Unidos, Rússia,
Polônia, Alemanha, Ucrânia e Hungria.
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Fazendo
a Feira
Janeiro
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
Beterraba
Pepino
Pimentão
Quiabo
Tomate

Alface
Cebolinha
Couve
Salsa

Abacaxi
Carambola
Coco verde
Figo
Framboesa
Fruta do conde
Laranja pera
Mamão
Maracujá
Melancia
Nectarina
Uva
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STORYTELLING

REFLEXÃO

ATRIZ AFRODESCENDENTE E DIVORCIADA VAI SE CASAR COM O PRÍNCIPE HARRY
A plebeia americana Rachel Meghan
Markle vai se casar em maio com o
príncipe britânico Harry, filho da Lady
Di e do Príncipe Charles. Parece conto
de fadas, mas é real. A escolhida não
tem perfil de realeza: é atriz americana,
de ascendência africana – sua mãe é
negra.

Príncipe Harry e Rachel Meghan.

O futuro casal representa a diversidade que a
sociedade britânica adquiriu nos últimos anos. Além
de estrangeira, Meghan é divorciada (foi casada
durante dois anos com um produtor de cinema),
católica (ela terá de ser batizada na Igreja Anglicana),
feminista e, para horror dos súditos racistas, mulata
(ou “metade negra”, como ela se define).
Sua mãe, a professora de ioga em Los Angeles e
assistente social, Doria Radlan, é negra, e seu pai, o

diretor de iluminação aposentado Thomas Markle, é
branco. Eles se separaram quando Meghan tinha 6
anos. Ela diz que sofreu, mas também aprendeu muito,
com o preconceito que enfrentou por ter nascido em
uma família miscigenada. Chegou a acontecer, por
exemplo, de acharem que sua mãe era, na realidade,
sua babá.
Seu namoro se tornou público em novembro
de 2016, quando a jovem virou alvo dos jornais
ingleses. Um deles, afirmou que ela tinha feito vídeos
pornográficos. A realeza condenou os ataques em
uma nota oficial, considerando-os uma mistura de
sexismo, racismo e difamação.
A futura duquesa de Sussex (título que Meghan
ganhará após o casamento) formou-se em teatro e
relações internacionais nos Estados Unidos. Ficou
conhecida como uma advogada na série “Suits”,
disponível no Netflix.
Meghan e Harry se conheceram em um encontro
“às cegas”, armado por uma amiga em comum.
“Soube que era ela desde o primeiro momento em
que nos vimos”, disse o príncipe, declarando amor à
primeira vista. Um mês depois, os dois foram fazer um
acampamento romântico em Botsuana, na África.
Harry nunca tinha visto “Suits” e Meghan jura que
pouco sabia sobre a monarquia britânica. No dia do
anúncio do noivado, em 27 de novembro de 2017,
ela exibia a aliança que o próprio Harry desenhou e
que contém três diamantes. Dois deles pertenceram
à sua mãe, Lady Di.
Questionado se sua mãe aprovaria o
relacionamento, Harry afirmou que elas seriam muito
próximas. “Eu acho que minha mãe iria parar na lua
saltando de felicidade”, empolgou-se.

PARA A VIDA TODA!
- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso: Ética.
- Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso: Planejamento.
- Aprenda a dizer não. O nome disso: Foco.
- Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso: Garra.
- Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso: Criatividade.
- Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso: Vontade.
- Não basta ter iniciativa. Também é preciso vencer os obstáculos. O nome disso: Perseverança.
- Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso: Produtividade.
- Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso: Superação.
- Para todo “game over” (fim de jogo) existe um “play again” (jogue outra vez). O nome disso é Vida.

PARA REFLETIR
O que é veneno? Pode ser a preguiça, a ambição, o medo, a raiva, a avareza, a cobiça, o egoísmo, a mentira, a
intolerância!
O que é o medo? É a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela torna-se aventura.
O que é inveja? É a não aceitação do bem do outro. Se aceitarmos o bem, torna-se inspiração.
O que é raiva? É a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitarmos a ira, torna-se tolerância.
O que é ódio? É a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos, incondicionalmente, torna-se amor.
O que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e concentra-se em mudar a si mesmo!
Rachel Meghan na série Suits.
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Culinária
FIC HA 1 86

Torta Sorvete de KitKat

Sanduíche de Filé Mignon

Ingredientes

Ingredientes

1 lata de leite condensado
150ml de leite
3 gemas
400g de creme de leite fresco
8 unidades de KitKat (41,5g cada)
150g de chocolate meio amargo
1/2 xícara (chá) de creme de leite

1 baguete francesa
150g de queijo prato
200g de filé mignon (aproximadamente 2 escalopes)
1 colher (chá) de molho inglês
100g de farinha de trigo
100g de farinha de pão própria para empanar
1 ovo
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite e
peneire as gemas sobre a mistura. Cozinhe tudo em fogo
baixo, sempre mexendo, até obter um creme espesso.
Reserve. Em uma batedeira, bata o creme de leite fresco
até obter um chantilly. Adicione, então, o chantilly ao
creme e misture delicadamente. Cubra uma forma de bolo
inglês com plástico filme, e coloque uma camada de creme,
depois o KitKat, e assim até completar a forma, terminando
com a camada de creme. Você vai usar seis unidades de
KitKat. Leve ao freezer por quatro horas, aproximadamente.
Enquanto isso, derreta o chocolate em banho-maria e
misture o creme de leite. Pique duas barras de KitKat em
cubos pequenos. Retire a torta da forma e cubra com o
ganache de chocolate, decore com o KitKat picado e leve ao
freezer para o chocolate endurecer.

Calda de Framboesa
Ingredientes
300g de framboesa fresca
4 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de suco de laranja
2 colheres (sopa) de amido de milho
250ml de água gelada
gotas de baunilha (opcional)

Modo de preparo

Modo de preparo
Corte o filé em bifes. Tempere-os com o molho inglês, sal
e pimenta. Bata um ovo levemente temperado com sal e
pimenta. Empane o bife na seguinte ordem: farinha de trigo,
ovo e farinha de pão. Frite-os em imersão em óleo de soja
bem quente.

Molho Chimichurri
Ingredientes
1 cebola roxa
1 pimenta dedo-de-moça
5g de coentro fresco
5g de salsinha fresca
50ml de azeite extra virgem
1/2 limão
5 tomates sweet grape
sal a gosto

Modo de preparo
Corte a cebola bem picadinha. Retire as sementes da
pimenta antes de picá-la. Repique o coentro e a salsinha.
Misture todos os ingredientes com o azeite e o suco de
limão. Acerte o sal. Corte os tomatinhos em cruz e coloqueos no molho.
Montagem do sanduíche: corte a baguete ao meio, coloque
o queijo prato na base do sanduíche, sobre ele o filé
empanado e o molho chimichurri.

Em uma panela coloque a framboesa, o açúcar, o suco de
laranja e misture bem. Dilua o amido de milho na água
gelada. Quando estiver totalmente dissolvido despeje na
panela com a framboesa e deixe ferver. Cozinhe em fogo
baixo, mexendo sempre, por cinco a dez minutos, ou até que
esteja com a consistência desejada. A calda irá engrossar
conforme for esfriando. Bata no liquidificador ou com um
mixer e coe. Coloque as gotas de baunilha. Sirva quente ou
frio, como calda de sorvete ou salada de frutas, decoração
de tortas e bolos. A calda pode ficar na geladeira por até
duas semanas.

Imagem ilustrativa.

