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doe um brinquedo!
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Lojas Coopercica
Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4582-3048

Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
2

COOPERCICA

COOPERCICA

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 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde

Fumar prejudica você,
quem está do seu lado
e o planeta!
Além dos danos à saúde - como diferentes tipos
de câncer, doenças cardiovasculares e doenças
respiratórias -, ao longo da cadeia de produção do
tabaco há fatores que afetam o meio ambiente e toda
a sociedade: desmatamento, uso de agrotóxicos,
agricultores doentes, incêndios e poluição do ar, das
ruas e das águas.
No Brasil, estima-se que cerca de 200.000 mortes
por ano são decorrentes do tabagismo.
Assim como o álcool e as drogas, o cigarro
também causa dependência química. A nicotina,
uma das 4.720 substâncias tóxicas encontradas no
cigarro, vicia.
Segundo pesquisa do Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo (Icesp), entre as pessoas que

desenvolvem câncer de cabeça e pescoço, 95% são
fumantes e têm história de tabagismo; mais de 65%
dos casos correspondem a tumores na cavidade
bucal e na faringe.
Estatísticas também revelam que os fumantes,
comparados aos não fumantes, têm maior chance
de adoecer de câncer de pulmão; sofrer infarto e
derrame cerebral; ter bronquite crônica e enfisema
pulmonar.
Além desses riscos, o uso de anticoncepcionais
associado ao cigarro aumenta a possibilidade de
aborto espontâneo (em 70%); perder o bebê próximo
ou após o parto (30%); o bebê nascer prematuro
(40%); ter um bebê com baixo peso (200%). Portanto,
fumar é um risco à saúde que podemos evitar!

Boas razões
para não fumar

Como apagar o cigarro
da sua vida

Ao parar de fumar, seu corpo vai recebendo
benefícios constantes.
• Após 20 minutos: pressão sanguínea e
pulsação voltam ao normal.
• Após 2 horas: não há mais nicotina circulando
no sangue.
• Após 8 horas: o nível de oxigênio no sangue
se normaliza.
• Após 12 a 24 horas: pulmões já funcionam
melhor.
• Após 2 dias: olfato e paladar melhoram; você
volta a sentir o gosto da comida.
• Após 3 semanas: respiração e circulação
melhoram.
• Após 1 ano: o risco de morte por infarto já se
reduziu à metade.
• Após 5 a 10 anos: o risco de sofrer infarto será
o mesmo dos não fumantes.

• Parada imediata: escolha uma data para ser o
seu primeiro dia sem cigarro. Faça dele uma ocasião
especial e procure programar algo para se distrair e
relaxar. Assim, você deixa de fumar de uma só vez.
• Parada gradual: você reduz o número de
cigarros, diariamente. Essa opção não deve demorar
mais de duas semanas para zerar o número de
cigarros.
* Os primeiros 15 dias serão os mais difíceis.
Por isso, evite cafés e bebidas alcoólicas, pois estão
vinculados ao ato de fumar.
** Cuidado com os métodos milagrosos para
deixar de fumar. Se tiver dúvidas, procure orientação
médica. Somente um médico poderá avaliar a
utilização de outros métodos, como por exemplo,
adesivos de nicotina.

29 de Agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA)
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Perfil

Consumo
Brasileiras estão
poupando para gastar
Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, 35% das brasileiras
guardam dinheiro, mas apenas 3,4% delas usam as reservas em
investimentos lucrativos. Mais da metade (57%) gasta com compras
pessoais ou compras à vista. Por outro lado, as mulheres que
poupam buscam segurança financeira.
A pesquisa aponta que as áreas de maior consumo são
educação, beleza e produtos de informática. Quando a mulher
paga a educação do filho, ou dela mesma, ela sabe que isso
vai representar aumento na renda, a médio prazo. Cada
ano de estudo implica em um aumento de 15% no salário
médio.
Segundo o Data Popular, nos últimos 10 anos, houve
um aumento de 80% no número de brasileiras com
carteira assinada.

Mulheres e a beleza
Cinco entre dez mulheres dão hoje mais importância a produtos de beleza do que há um ano. O estudo do
Data Popular com 15 mil mulheres em todo o País aponta que na hora da compra 63,7% das mulheres dão mais
importância à qualidade desses produtos em relação ao preço. Apenas 14,3% delas priorizam o baixo custo.
A previsão é de que o mercado de cuidados pessoais e beleza deve movimentar R$ 53,5 bilhões em 2012.
Considerando o consumo de produtos em geral, o público feminino irá movimentar R$ 738,3 bilhões neste ano.
Isso é mais que o PIB (Produto Interno Bruto) de muitos países, como por exemplo, a Argentina.
Higiene e beleza crescem 18,9%
O setor de cosméticos faturou US$ 43 bilhões no Brasil, em 2011. Os protetores solares tiveram o maior
aumento nas vendas. O faturamento destes produtos cresceu 20,2% em 2011.

Novidade
Luminous White:

um tom mais branco em 1 semana!
A Colgate está lançando o Luminous White,
um creme dental com microcristais aceleradores
de branqueamento, similares aos usados pelos
dentistas, que ajuda a conquistar um tom mais
branco em uma semana. Também auxilia na
remoção de manchas e previne a formação de
tártaro.
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Com a palavra, o associado
José Roberto
Nome: José Roberto Molena
Associado: desde 1991
Idade: 59 anos
Estado civil: separado
Filhos: Rodolfo, de 27 anos
Ocupação: Aposentado; há 10 anos trabalha na
portaria do Condomínio Quinta da Malota 2.
Lojas que frequenta: 2 (Eloy Chaves). “Logo
que inaugurou, em 1991, me associei e coloquei a
minha mãe Odete como minha dependente”.
O que mais gosta na Coopercica: “O atendimento é excelente. As funcionárias já sabem as
minhas preferências e até o número da minha carteirinha. Temos à disposição uma variedade de produtos, que são bem arrumados nas prateleiras, o
que facilita as nossas compras”.
Coopercica é mais que um supermercado
porque “além de ótimos produtos, você encontra
funcionários muito prestativos e simpáticos, sempre dispostos a lhe ajudar. Por isso, os associados
acabam criando um vínculo de amizade com eles. A
Coopercica valoriza seus funcionários”.
Maior qualidade: perseverança. “Vou à luta,
atrás dos meus objetivos. Quero voltar a estudar.
Por isso, vou me matricular no Senac para estudar
Hotelaria, no ano que vem”.

brica de papel, e tinha sua linha final na Fazenda
Ermida”.
Prato preferido: nhoque à bolonhesa
Hobbie: leitura
Música: sertaneja e MPB
Time: Corinthians
Felicidade é “viver em harmonia, respeitando as
pessoas, a natureza e os animais”.
Palavra favorita: “Paz”
Ídolo: Gandhi
Eu sou “uma pessoa determinada”.

Se pudesse viajar no tempo, “voltaria a ser
criança, na Fazenda Ermida, onde nasci e morei
muito tempo. Gostava de pescar, nadar, buscar leite
diretamente da vaca. Meu avô, José Molena, ajudou
a construir a fábrica de papel que funcionou dentro da fazenda. Inclusive, eu trabalhei lá durante 25
anos”.

Maior tesouro: “a vida. Ao invés de aproveitar
a vida, algumas pessoas se preocupam com coisas tão pequenas, que as deixam nervosas e infelizes. É preciso rever o tamanho do problema, tentar
resolvê-lo e dar a volta por cima. Minha filosofia é
chorar de emoção e não de tristeza”.

Lembrança da infância: “a Maria Fumaça que
trazia matéria prima do Porto de Santos para a fá-

Frase: “Não existe um caminho para a paz. A
paz é o caminho”, Mahatma Gandhi.
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Novidades

Telefonia
Celulares ganham
mais um número
Desde o dia 29 de julho, 34 milhões de usuários
de celulares com DDD 11 de 64 municípios de São
Paulo – inclusive Jundiaí e região – tiveram o dígito
9 acrescido a seus números de telefone. Na prática,
para se fazer uma chamada para São Paulo, por
exemplo, terá que teclar o número 0, o código da
operadora, o DDD 11, o número 9 e o número do
telefone.
Até o dia 07 de agosto, quem esquecer de usar
o 9 terá a ligação completada automaticamente.
Dessa data em diante, as operadoras passam
a interceptar a chamada e a veicular um aviso
informando sobre a mudança. A interceptação vai
até o dia 16 de outubro.
A partir desta data, as empresas não poderão
mais redirecionar as chamadas feitas com o
número antigo.
A inclusão do dígito 9 vale também para envio
de SMS a celulares de DDD 11 e segue o mesmo
cronograma. Portanto, será necessário alterar os
números na agenda telefônica do celular. A boa
notícia é que já há aplicativos para smartphones que
fazem a troca automaticamente.
* Essa medida só vale para celulares!

Mudanças

As operadoras só poderão vender celulares
desbloqueados.
Outra mudança: até o dia 20 de setembro, as
operadoras terão que enviar uma mensagem para que
os usuários dos celulares optem pelo recebimento ou
não das mensagens publicitárias.
Além disso, as propagandas - com o consentimento dos usuários - só poderão ser enviadas em
dias úteis, das 10h às 19h. Caso contrário, o consumidor pode reclamar.

1º Parágrafo
■ RG de graça
Desde o dia 19 de julho, a emissão da primeira via da carteira de identidade é gratuita em
todo o território nacional. Já a segunda via pode
ser cobrada. Para tirar o RG, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento.
■ Fim da lâmpada comum
As lâmpadas incandescentes sairão do mercado. As mais potentes, de 150W e 200W, terão
sua comercialização permitida até o final deste
ano. Já as mais comuns, de 60W, poderão ser
produzidas ou importadas até junho de 2013, e
vendidas por mais um ano. Conforme a potência diminui, o prazo aumenta, indo até 2017.
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■ Frota de motos dobra na cidade
A frota de motos em Jundiaí dobrou. Em
2002, havia 16.468 motos e hoje circulam pela
cidade 39.032, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Coopercica é apoiadora
da Escola Nadrena Rugby
No dia 21 de julho, aconteceu a aula inaugural
de Rugby, no clube de campo da AABB Jundiaí, para
formar jogadores de 08 a 16 anos.
Trata-se da primeira escola de Rugby na região
de Jundiaí e conta com apoio da Coopercica
e parceria da AABB Jundiaí. Esta modalidade
esportiva, praticada em outros países, começou a se
popularizar no Brasil em 2010. Nas Olimpíadas de
Londres, o Rugby está presente pela primeira vez.
O Rugby destaca-se, entre outros aspectos, pela integração social. Afinal, qualquer biotipo físico do atleta tem
a sua importância no campo de jogo.
Os filhos e dependentes de associados da Coopercica e da AABB têm descontos especiais nessas
aulas. As atividades estão sendo desenvolvidas pela equipe Nadrena Rugby.
Acesse facebook.com/nadrenarugby

■ Jundiaí na vice-liderança comercial
Pesquisa da Colliers Internacional Brasil
aponta que Jundiaí é a segunda cidade em novos empreendimentos comerciais, ficando atrás
somente de Indaiatuba.
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Promoções
“Coopercica & Avec:
Tempero do Amor”

Imagens meramente ilustrativas.

Participe da promoção “Coopercica &
Avec: Tempero do Amor”, que irá sortear cinco
Home Theater Philco (um por loja), no dia 8 de
setembro.
Para concorrer aos prêmios, na compra
de três caldos ou temperos Sazon (sabores),
o associado deve apresentar o cupom fiscal
da compra durante o prazo de validade da
promoção (até 7 de setembro), retirar um
cupom de sorteio, que deverá ser preenchido
e depositado nas urnas instaladas nas lojas
Coopercica. Consulte regulamento nas lojas e
boa sorteeee!

“Loucos por KROSTY”
Até o dia 30 de agosto dá tempo de participar
da promoção “Loucos por Krosty”, que irá
sortear cinco microondas Panasonic 23 litros
(um por loja).
Na compra de duas unidades de produtos
Krosty (batata palha, batata lisa, massas fritas,
amendoim ou bacon), o associado deverá
apresentar o cupom fiscal de compras, retirar um
cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e
depositado na urna desta promoção, instalada
nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 01 de setembro.
Consulte regulamento nas lojas!

Promoção Coopercica
“Mês dos Pais Premiado”
A Coopercica está realizando a promoção “Mês dos Pais Premiado”, que irá contemplar cinco
associados (um por loja) com Rastreadores GPS (para carro, moto ou caminhão). A sua instalação
é gratuita, com isenção por três meses da mensalidade de monitoramento (a contar da data de
instalação) e já estão inclusos serviços de localização via satélite, monitoramento 24h, 0800 para
emergênica/pânico, botão de pânico, bloqueio remoto, acesso web sem limites, entre outros.
Para participar, nas compras com valor mínimo de R$ 30,00, o associado deve depositar o canhoto
do cupom fiscal na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica, até o dia 31 de agosto. O
sorteio acontecerá no dia 03 de setembro, às 10 horas. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!

Pai, você me escolheu como filho e eu sou o seu exemplo!
■ Pai, por traz daquela barba, daquele bigode, que arranham meu rosto, tem um moleque querendo brincar.

■ Pai, aqueles pés enormes deslizam suaves na madrugada para zelar pelo meu
sono.

■ Pai, por traz daquele jeito de durão se esconde um coração de pudim.

■ Pai, seus cabelos brancos, suas rugas, demonstram experiência e sabedoria, para
me ensinar.

■ Pai, no fundo, aquela voz grossa é de um menino querendo puxar assunto.
■ Pai, aquelas mãos grandes sabem fazer carinho.

■ Pai, por tudo isso, eu sei que você me escolheu como filho e hoje eu sou o seu
exemplo!

Homenagem da Coopercica aos Pais
10
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Datas
22 de Agosto: Dia do Folclore
O folclore é o conjunto das tradições culturais.
No Brasil, é formado pela mistura de elementos
indígenas, portugueses e africanos.
Na área musical, destaca-se o frevo, o baião,
samba e a música sertaneja de raiz. Há ainda as
danças típicas populares, como o bumba-meu-boi,
o forró, a quadrilha, a congada e, é claro, o próprio
carnaval, um verdadeiro símbolo nacional.
O folclore brasileiro é ilustrado por personagens
sobrenaturais, como o Saci; o Curupira, um anão de
cabelos vermelhos, que tem os pés ao contrário; a
Mula-sem-cabeça e o Lobisomem, que vira lobo em
noite de lua cheia.

Turismo
Rio é patrimônio da Humanidade!
O Rio, também conhecido por “Cidade
Maravilhosa”, faz jus ao apelido. Afinal, tornou-se a
primeira do mundo a receber o título de Patrimônio
Mundial como Paisagem Cultural Urbana, da Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura), no dia 1º de julho passado.
A candidatura, apresentada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
foi aprovada durante a 36ª Sessão do Comitê do
Patrimônio Mundial, em São Petersburgo, na Rússia.
O Pão de Açúcar, o Corcovado e o Jardim
Botânico são considerados os principais pontos
turísticos do Rio, uma das cidades brasileiras mais
visitadas por turistas do mundo todo.

Ecologia
Esgoto não é lata de lixo!
O vaso sanitário não foi feito para fio dental, cabelos, pontas de cigarro, muito
menos para absorventes e fraldas descartáveis. Tudo isso entope o encanamento da
casa e o sistema público de coleta. Portanto, deve ser descartado no lixo do banheiro,
junto com o papel higiênico.
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Fazendo a Feira
AGOSTO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Nutrição
Alimentos que ajudam
a combater doenças

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Na Safra

Pepino conserva
Aproximadamente 95% do pepino é composto por
água. É um diurético natural e ajuda na dissolução de
cálculos renais. Também auxilia a controlar a pressão
arterial.
Por ser rico em potássio, proporciona flexibilidade
aos músculos e dá elasticidade às células que
compõem a pele, sobretudo a do rosto.
Rico em fibras, o pepino é importante para o
sistema digestivo. E funciona como um ótimo tônico
para o fígado, rins e vesícula. Ajuda também a
fortalecer os cabelos e as unhas, pelo seu alto teor
de sílica e flúor.
Possui baixo teor de calorias – 100 g tem apenas
17 cal – e por isso em 2008 foi homologado pelo
RankBrasil – Recordes Brasileiros - “como o fruto
com menor teor calórico do país”.
Originário das regiões montanhosas da Índia, o
pepino tem sido cultivado desde a Antiguidade na
Ásia, África e Europa. Foi trazido para a América por
Cristóvão Colombo.
O pepino geralmente é consumido em forma de
salada. Para facilitar a sua digestão, recomenda-se
mastigá-lo bem.

Ganhadores de microondas da
promoção “O sabor de Vono”

Frutas

Abóbora Kabotia
Batata doce
Cebola
Mandioca
Pepino conserva

Kiwi importado
Laranja Bahia
Laranja Lima
Laranja Pêra
Mexica Morgote
Morango

* Sorteio de microondas Electrolux, realizado
em 15 de julho.

Combinada a medicamentos, uma dieta correta ajuda - e muito - no tratamento de doenças crônicas e
degenerativas. Acompanhe.

■ Alzheimer

Faz bem ingerir peixes, como salmão e atum, pois ajudam a proteger o cérebro desta
doença degenerativa. A vitamina E, substância encontrada no azeite, em amêndoas e no
gérmen de trigo, também ajuda a evitar o Alzheimer.

Colesterol ■

Dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais, azeite de oliva e pobre em carnes, leite
integral e gorduras.

■ Depressão

Estudo realizado por um instituto americano mostrou que o ômega 3 encontrado nos
peixes pode prevenir a doença. Esse tipo de gordura melhora a atividade cerebral.

Hipertensão ■

Dieta que contenha frutas, vegetais, alimentos integrais, leite desnatado, nozes, carnes
brancas e seja restritiva a alimentos salgados e com excesso de gorduras saturadas.

Ganhadores das adegas da promoção
“Aproveite o Inverno com Nissin”
• Maria Aparecida R. Carvalho (loja 1)
• Valdice Aparecida Molero (loja 2)
• Elaine Farineli Concheto (loja 3)
• Darcy Peppe Perini (loja 4)
• Rogério Silva Lima (loja 5)

• Ana Maria Medori Estrela (loja 1)
• Ricardo da Silva Tavares (loja 2)
• Leila Maria Lemes da Silva (loja 3)
• Neide Aparecida P. Silva (loja 4)
• Antonio Angelo de Lima (loja 5)
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Hortaliças e Outros

* Sorteio de adegas climatizadas Dinasty,
realizado em 08 de julho.
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■ Osteoporose

Abuse do leite e derivados; evite o álcool e o café.

Pré-diabetes ■

Consuma grande quantidade de legumes e verduras e restrinja açúcares e carboidratos
contidos na farinha branca e na batata.

■ Diabetes

Prefira alimentos ricos em gordura poliinsaturada, como a castanha-do-pará e peixes
(salmão, atum e sardinha).
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Reflexão

Dicas

Deixe o novo
entrar em sua vida!

Atitudes para você
evitar na cozinha

Tem o hábito de guardar roupas, sapatos,
móveis, utensílios domésticos e outros objetos
que já não usa há muito tempo, achando que
um dia serão úteis?
Tem o hábito de guardar dinheiro, pois imagina que ele poderá faltar no futuro?

• Lavar as carnes debaixo da torneira.

só tampe duas horas depois.

As carnes perdem os seus nutrientes. A única
carne que deve ser lavada é o peixe, para se retirar
as escamas e a “barrigada”.

• Usar tábua de carne de madeira.

As bactérias “adoram” esse tipo de material. Por
isso, use uma tábua de plástico ou vidro, e não corra
risco de contaminação.

• Guardar comida quente na geladeira.

Não faz mal à sua saúde nem estraga o seu
refrigerador. O único problema é que vai aumentar
um pouquinho o consumo de energia. Só não pode
tampar a comida. O ar frio sobe para a tampa e haverá
formação de gotículas de água. E as bactérias adoram
essa umidade. Então, deixe a panela destampada e

• Furar a lata e usá-la várias vezes.

Geralmente, as pessoas têm o hábito de fazer
dois furos na lata de leite condensado. O buraco
que não é utilizado pode ser o “alvo” das bactérias.
Portanto, abra toda a lata e coloque o produto num
recipiente de plástico ou vidro.

• Ignorar formigas não é legal.

A maioria das pessoas se incomoda mais com
as baratas do que com as formigas do açucareiro
ou doce. Porém, você já parou para pensar: “Quem
carrega a barata depois que ela morre?” A resposta é:
a formiga, a mesma que estava em cima do seu bolo.
Portanto, doce com formiga, só pode ter um destino:
lixo!

Culinária
Pratique a Cozinhaterapia
e envie sua receita para a
Revista!
Você sabia que é possível usar a Culinária para soltar a criatividade,
experimentar novos sabores e, principalmente, relaxar? Então, envie sua
receita favorita – salgada ou doce -, para o setor de Associados das lojas
Coopercica ou para o e-mail atendimento@legatto.com.br. Se for escolhida,
sua receita será publicada na Revista Coopercica. Participeeeeeeeeeeee!
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E no seu interior, tem o hábito de guardar
raiva, ressentimento, tristeza, medo e outros
sentimentos negativos?
Não faça isso! Vai contra a sua prosperidade!
É preciso deixar um espaço, um vazio para
que novas coisas cheguem na sua vida.
É preciso se desfazer do inútil, para deixar a
prosperidade entrar em sua vida.
A força desse vazio é que atrairá e absorverá tudo o que deseja. Se você acumular objetos
e sentimentos velhos e inúteis, não terá espaço
para novas oportunidades.
Os bens necessitam circular. Limpe as gavetas, os armários, o depósito e a sua mente. Doe
tudo aquilo que já não tem utilidade na sua vida.
Quando você acumula, acredita que amanhã poderá faltar e que não conseguirá suprir
as suas necessidades. Com esse pensamento,
está enviando duas mensagens ao seu cérebro:
a de que não confia no amanhã e que o novo
e o melhor não são para você. Por isso, você
se alegra juntando coisas inúteis. Deixe entrar o
novo em sua casa e na sua vida!

Para pensar
Não é a vida que dificulta as coisas. As pessoas têm muito medo de mudanças, de correr
riscos para alcançar a felicidade, que não é garantida. As pessoas têm traumas, medos, porém, que tal transformá-los em motivação para
o crescimento?

COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 2 1

Carne Moída com Requeijão

Filé à Milanesa de Forno

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

300g de carne moída
1/2 cebola picada
1/2 xícara (chá) de molho de tomate
1 tablete de caldo de carne
1 colher (sopa) de amido de milho
1 xícara (chá) de água
5 colheres (sopa) de requeijão

Modo de preparo
Dissolva o amido de milho na água e reserve. Frite a cebola
picada, em seguida coloque a carne moída e refogue.
Acrescente o caldo de carne e a água. Deixe cozinhar.
Quando a carne estiver totalmente cozida, coloque o molho
de tomate. Em seguida junte o amido de milho dissolvido e
mexa até engrossar.
Coloque a carne moída em um refratário e, por cima,
distribua o requeijão em alguns pontos. Leve ao forno até
derreter o requeijão.

Modo de preparo
Tempere os bifes com o tempero de sua preferência.
Em seguida, empane os bifes, passando primeiro no ovo
batido e depois na farinha de rosca. Repita para ficar
bem empanado. Aqueça o forno à temperatura média,
200ºC. Com um pouco de margarina unte uma assadeira e disponha os bifes lado a lado. Leve ao forno por 10
minutos. Após este tempo, retire a assadeira do forno,
cubra com papel alumínio e asse por mais 30 minutos
aproximadamente para dourar, sem deixar ressecar.
Sirva em seguida.
Receita enviada pela associada:
Marília Carvalho

Salada ao Molho Agridoce

Pavê de Morango com Suspiro

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•

•
•
•
•
•

folhas de meio pé de alface roxa
folhas de meio pé de rúcula
1 tomate grande cortado em gomos
2 carambolas em fatias

Molho

Foto ilustrativa

500g de bife contra filé ou miolo de alcatra
tempero e sal a gosto
1 ovo inteiro
farinha de rosca para empanar
margarina para untar

•
•
•
•
•
•
•

1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 colheres (sopa) de água
2 colheres (chá) de mel
meia colher (chá) de gengibre ralado
1 colher (sopa) de linhaça triturada
1 sachê de Caldo SAZÓN® Legumes

Modo de preparo
Forre o fundo de uma travessa com a alface, a rúcula e,
por cima, disponha o tomate e as fatias de carambola.
Prepare o molho: em uma tigela pequena, coloque o suco
de limão, o azeite, a água, o mel, o gengibre, a linhaça e o
Caldo SAZÓN®, e misture bem. Sirva a salada com o molho
à parte. Dica: Prepare o molho imediatamente antes de
servir, pois a linhaça absorve o líquido e encorpa o molho
aos poucos.

•

1 caixa de morangos lavados e cortados ao meio
1 xícara (chá) de açúcar
suco de 1 limão
1 xícara (chá) de creme de leite
1/3 de xícara (chá) de vinho do porto ou licor de
cereja
6 xícaras (chá) de suspiros pequenos

Modo de preparo
Em uma panela, leve para cozinhar os morangos, o
açúcar e o suco de limão, em fogo baixo por 5 minutos.
Acrescente o creme de leite e a bebida de sua preferência (vinho ou licor). Espere ferver e despeje em um refratário. Com as mãos esfarele os suspiros e acrescente
aos outros ingredientes, misturando bem. Separe alguns
morangos e coloque por cima antes de servir. Leve para
gelar.
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