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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
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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 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
Cuidado com
as quedas!
Aproximadamente 30% dos idosos no
Brasil sofrem quedas uma vez por ano. Desse total, 51% são pessoas com mais de 85
anos; 35% entre 75 e 84 anos. Cerca de 20%
desses tombos resultam em fraturas. A frequência é maior em mulheres e 70% delas
ocorrem dentro de casa, segundo dados da
PUC-RJ.
O Hospital São Vicente, em Jundiaí, recebe
por mês cerca de 60 pessoas vítimas de quedas. Metade delas é idosos. A idade acentua a
probabilidade de quedas, como maior fraqueza
muscular (hipotrofia), risco de perda de visão
(por catarata, por exemplo), reflexo mais lento,
tonturas e desmaios, artroses e artrites que diminuem o arco de movimento das articulações
e principalmente osteoporose (perda de massa
óssea).
Quando não conseguem se apoiar, os idosos, geralmente, se machucam mais e a grande
preocupação é com a fratura de fêmur, muito
comum e perigosa. Ao ficar acamados, podem
desenvolver outros problemas como infecção
respiratória e AVC (Acidente Vascular Cerebral). Outro agravante é que a maioria dos idosos possui doenças clínicas associadas à hipertenção, diabetes e insuficiência cardíaca, o que
dificulta ainda mais a recuperação. Por isso é
muito importante a prevenção.

Como prevenir os tombos
1 • Não utilize tapetes de tecido ou retalhos, eles podem provocar escorregões. Use tapetes
emborrachados antiderrapantes.
2 • Caso tenha dificuldade para enxergar, evite usar banheiro com pouca iluminação.
Instale barras de apoio no boxe e próximas ao vaso sanitário. Se for necessário,
aumente a altura do vaso.
3 • Não use tapetes soltos e nem encere o piso com produtos escorregadios.
4 • Evite usar calçados altos ou com solado liso e nunca ande somente de meias.
5 • Evite camas muito baixas e use colchões firmes. Você pode ter dificuldade para
se levantar ou deitar.
6 • Nunca levante no escuro. Providencie um interruptor de luz ao lado da cama ou um abajur.
7 • Não permita que objetos ou fios fiquem espalhados pelo chão. Você pode tropeçar neles.
8 • Os armários devem ser de fácil alcance e fixados à parede. Não use escadas ou bancos para alcançar os
objetos.
9 • Segure sempre no corrimão da escada.
10 • Consulte seu geriatra regularmente. Leve uma vida saudável!
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Cidadania

Menor Aprendiz da Coopercica
recebe prêmio do Senac
A Coopercica, mais uma vez, está empenhada na
campanha “Criança Solidária” e pede a sua colaboração
através da doação de brinquedos, em bom estado, nas
urnas instaladas nas lojas Coopercica, até o dia 03 de
outubro.
Os donativos – depois de selecionados e separados
por faixa etária e sexo – serão entregues às instituições
de caridade. O sucesso da campanha depende de você.
Então, faça a sua parte!!!!

Henrique Ferreira dos Santos, 15 anos, Menor
Aprendiz da Coopercica, recebeu no dia 28 de
agosto o prêmio de Reconhecimento do Senac
de Jundiaí, das mãos do ex-craque Raí.
Esta premiação foi conferida aos alunos que se
destacaram no mercado de trabalho. Henrique cursa
Gestão e Negócios e foi contratado como Menor
Aprendiz pela Coopercica em março deste ano,
assim que ingressou no Senac.

Premiação

Congelados
Na Coopercica, deliciosos salgadinhos
com sabor português!
Vale a pena experimentar congelados de bacalhau
e camarão Dom Vitor, com gostinho português, nas
lojas Coopercica, Aqui você encontra quatro opções
desses salgadinhos: bacalhau com Natas, coxinha
de bacalhau, pastel de bacalhau e mini almofada
de camarão. A empresa Dom Vitor está instalada
em Andradas (Minas Gerais) e utiliza bacalhau de
excelente qualidade em seus salgados.
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comentou Henrique, que atualmente trabalha no
setor de Frente de loja, e terá a oportunidade de
conhecer outros departamentos da Coopercica. Sua
gestora é a funcionária Luciana Rocha. O contrato
tem duração de um ano e pode ser renovado.
Henrique cursa o 1° ano do ensino médio e depois
que concluir o curso do Senac em 2013 pretende
iniciar outro. “É uma oportunidade para entrar no
mercado de trabalho e seguir uma carreira”.

A Coopercica é uma cooperativa que desenvolve
programas sociais e incentiva a inclusão social,
mantendo parceria com o Senac para a contratação
de alunos de cursos profissionalizantes, desde 1998.
Menores aprendizes como o Henrique trabalham nas
cinco lojas da Coopercica e possuem uma jornada
de trabalho especial, de acordo com a legislação
trabalhista brasileira.
“Estou gostando de trabalhar na Coopercica. É
muito interessante, pois estou aprendendo bastante.
No Senac, eu tenho a teoria e na Coopercica posso
praticar o que aprendi. Estou feliz por receber este
prêmio e já estar encaminhado profissionalmente”,

O tema da premiação foi o “Pontapé para o
sucesso” e contou com a presença do o ex-jogador
Raí, campeão mundial pela Seleção Brasileira
de Futebol em 1994, e fundador junto com o seu
colega Leonardo, da “Gol de Letra”. Esta ONG, que
desenvolve um projeto educativo desde 1998, atende
atualmente cerca de 1300 crianças e jovens. O lema
desta fundação é o esporte pela educação e por
consequência formar atletas. Os participantes têm
atividades de arte, cultura, comunicação, esporte,
lazer, cidadania e educação para o trabalho.

Luciana (Frente de Loja e Gestora), Henrique e Bruna (RH)
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Promoções

Cooperativismo
Lançamento de
moeda comemorativa

Inicialmente, serão produzidas 3.500 unidades,
podendo se atingir o limite de 10 mil moedas. Após
o lançamento, previsto para outubro, as moedas
poderão ser adquiridas no Banco Central ou no
Banco do Brasil.

Movimento
O cooperativismo reúne aproximadamente 1 bilhão de pessoas em mais de 100 países, sendo responsável pela geração de 100 milhões de empregos.
Ao instituir 2012 como Ano Internacional das Cooperativas, a ONU objetiva mostrar o cooperativismo
como instrumento de desenvolvimento socioeconômico e redutor da pobreza.
No Brasil, existem hoje 6.586 cooperativas
e mais de 10 milhões de cooperados, em 13
diferentes ramos de atuação. O lançamento de
uma moeda comemorativa em homenagem ao Ano
Internacional das Cooperativas é um reconhecimento
da importância da iniciativa da ONU e também uma
forma de ampliar a visibilidade e a conscientização
a respeito dos benefícios do cooperativismo. “Esse
será, com certeza, um marco entre as comemorações
do Ano 2012, reforçando a relevante contribuição
das cooperativas para a geração de trabalho, renda
e redução das desigualdades sociais”, afirmou o
superintendente da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Renato Nobile.
Fonte: OCB

• Sônia Aparecida C. de Moraes (loja 1)
• Ana Santilia Dias Santana (loja 2)
• Terezinha Morau Nogueira (loja 3)
• Rosângela Cristina Martins (loja 4)
• Vivian Pessotto de Arruda (loja 5)
* Sorteio dos contemplados com
carrinhos Confort Car Calesita, realizado em 05 de agosto.

e serviços de pinturas (68).

Jundiaí registrou aumento de 19% no número de
empresas constituídas no primeiro semestre deste
ano. Foi registrado um total de 1.952 empreendimentos
na cidade, enquanto que no mesmo período, no ano
passado, foram oficializados 1.639 empreendimentos,
segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Jucesp).

As 10 principais atividades formalizadas em Jundiaí, de julho de 2009 a junho de 2012, conforme a
Jucesp e a Receita Federal: comércio de vestuário e
acessórios (446), cabeleireiros (316), estética corporal
(183), eletricista residencial (110), distribuição de material publicitário/panfletagem (110), lanchonete/ serviço de alimentação (84), eventos (84), manutenção de
microcomputadores (76), comércio de perfumaria (70)

■ Furtos de carros na cidade

Somente nos 6 primeiros meses deste ano, Jundiaí
registrou 668 furtos e 306 roubos de veículos, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

A Coopercica & Avec estão realizando a sensacional promoção “Feliz Dia das Crianças”,
que irá sortear cinco X-Box 360 Slim 4 GB (um por loja), no dia 8 de outubro.
Para participar, na compra de três Refrescos Mid ou Fit (sabores), o associado deverá
apresentar o cupom fiscal no prazo de validade da promoção (até 7 de outubro), retirar
um cupom de sorteio que deverá ser preenchido e depositado na urna desta campanha
promocional, instalada nas lojas Coopercica. Consulte regulamento e boa sorte!!!!!

■ Instalação de rastreadores

Seguradoras estão incentivando a instalação de
rastreadores até em carros populares como Fiat Uno e
VW Gol, para prevenção contra furtos e roubos e também para auxiliar na recuperação dos veículos. Quem
aceitar a proposta, pode até ter desconto no valor a
ser pago pelo seguro. Segundo o Sindicado dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, para as
empresas é mais barato instalar um rastreador do que
pagar indenizações, caso um veículo não seja recuperado, mesmo no caso dos automóveis básicos 1.0.
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Coopercica vai sortear Chopeiras Art Chopp

Imagens meramente ilustrativas.

■ Jundiaí está crescendo!
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Ganhadores da promoção
Baby Roger

Coopercica & Avec:
“Feliz Dia das Crianças”

1º Parágrafo

■ Ranking das atividades

• Rosemary Ap. Ambrozin Martins (loja 1)
• Denise Cristina do Nascimento (loja 2)
• Rosemary Ribeiro Paz (loja 3)
• Oraci Franco de Lima (loja 4)
• Valdecir Sangaletti (loja 5)
* Sorteio dos contemplados com
panelas elétricas Britânia, realizado no dia 05 de agosto.

Imagens meramente ilustrativas.

Será lançada em outubro uma moeda
comemorativa ao Ano Internacional das
Cooperativas, instituído pela Organização das
Nações Unidas (ONU). Cunhada em prata, a
moeda apresentará a logomarca oficial do Ano
Internacional das Cooperativas e o slogan:
“Cooperativas constroem um mundo melhor”.

Ganhadores da promoção
Coopercica & Solito

Até o dia 7 de outubro, os associados que adquirirem duas unidades de amendoim
Mendorato (200g ou 500g) estarão concorrendo a cinco Chopeiras Art Chopp (uma por
loja). O sorteio acontecerá no dia 8 de outubro.
Para participar, basta apresentar o cupom fiscal com a compra do amendoim, retirar
um cupom de sorteio que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção,
instalada nas lojas Coopercica. Consulte regulamento!

COOPERCICA
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Datas

Promoções

Associados adoraram o
final de semana em Serra Negra!
Para comemorar o Dia dos Namorados, a Coopercica realizou a promoção “Namoro Premiado”, que sorteou
um final de semana no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra, com direito a duas diárias (um por loja), de
03 a 05 de agosto.
Os contemplados com essa promoção adoraram passar um fim de semana numa estância turística.
Acompanhe, a seguir, flashes do passeio.

“A Coopercica nos propiciou um final de semana de
relaxamento e diversão nesse maravilhoso hotel fazenda”
Erica e Wagner César

Plantas que enfeitam as áreas internas!
A Primavera começa oficialmente no dia 22 de setembro. Aproveite a estação mais colorida e perfumada
do ano para cultivar plantas em ambientes internos. Elas decoram os espaços, são lindas, fáceis de cuidar
e não precisam de sol direto. Uma oportunidade para quem mora em apartamento ou não possui espaço
externo. A seguir, dicas de algumas espécies.

■ Dracaena fragrans (Pau d'água)

Este arbusto, com uma linha amarela no meio das folhas, é muito usado para decoração
em vasos. É resistente ao ar condicionado e não precisa ficar diretamente exposto ao sol.
Deve ser regada quando a superfície da terra estiver seca.

Zamioculcas zamiifolia (Zamioculca) ■

Uma das plantas mais usadas em ambientes internos, precisa ser regada somente uma
vez por semana. É aconselhável evitar sol direto, que pode queimar suas folhas.

■ Echeveria (Rosa de pedra)

É uma planta que armazena água nas folhas e caules, que tem o formato parecido com
o de uma rosa. É muito usada para fazer arranjos. Deve ser regada apenas uma vez por
semana, pois a umidade pode apodrecer suas raízes. Não tolera muito sol.

Mamillaria (Minicactos) ■

“Gostamos muito do passeio e estamos muito gratos à Coopercica
por ter nos proporcionado um excelente fim de semana”
Fernando e Juliana

Esses pequenos cactos são ótimos para compor arranjos. Ao contrário dos cactos
grandes, eles não devem ser expostos à luz direta do sol e ficam bem em ambientes
internos iluminados. Em geral, as regas são semanais.

■ Rhapis excelsa (Palmeira Ráfis)

Com múltiplos caules semelhantes ao bambu, a Ráfis cresce ereta como suas folhas
plissadas próximas. Fica bem em todo tipo de iluminação. É importante regá-la com frequência sem encharcar seu substrato.

Licuala grandis (Licuala) ■

Imponente, essa palmeira pode ser usada para compor um jardim interno, com bromélias e orquídeas, ou sozinha em vasos. Não deve ficar exposta à luz direta do sol, mas
precisa estar em ambiente iluminado com luz indireta. Borrife água em suas folhas.

■ Lírio da paz

Esta é uma das poucas plantas que florescem na sombra. Se o seu jardim é sombreado, mas com bastante claridade, abuse desta espécie. O sol direto queima suas folhas.
Mantenha-a sempre adubada e seu solo úmido.
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Lazer & Cultura
Mostra reúne pinturas de
Monet, Renoir e Van Gogh
Imperdível! “Impressionismo: Paris e a
Modernidade” destaca 85 quadros de artistas
consagrados como Monet, Gauguin, Van Gogh,
Renoir, Manet e Cézanne, do acervo do Museu
d`Orsay de Paris, reunidos no maior panorama da
arte impressionista já vista no Brasil.
A exposição – gratuita - acontece no Centro
Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112,
no centro de São Paulo), até o dia 7 de outubro, de 3ª
a domingo e feriados, das 9h às 22h. Acesso fácil de
Metrô. Todas as peças são inéditas no Brasil.

Expoflora vai até
o dia 23 de setembro
A 30ª Expoflora, uma das maiores exposições
de flores e plantas da América Latina, pode ser
visitada até o dia 23 setembro, em Holambra, que
fica a 70 quilômetros de Jundiaí.
Além da tradicional exposição de flores e plantas,
os visitantes também podem apreciar uma mostra
de paisagismo. Outro destaque é o Jardim dos
Apaixonados, uma praça romântica rodeada de
enfeites com corações floridos e plantas ornamentais.
Mais atrações: chuva de pétalas, compras,
culinária holandesa, passeios pelos campos de flores
e danças folclóricas.
Serviços
A festa pode ser visitada de quinta a domingo, das 9h às 19h. O acesso é feito pela rodovia Campinas-Mogi
Mirim - SP 340 (Saída 140). Os ingressos custam R$ 30,00 nas bilheterias e crianças com até 5 anos têm acesso
livre. Mais informações, no site www.expoflora.com.br.
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Fazendo a Feira

Culinária

SETEMBRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

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

Maçã
As maçãs começaram a ser cultivadas há
milhares de anos na Ásia e na Europa, tendo
sido trazidas para a América do Norte pelos
colonizadores europeus. Apresentam taminas
B1, B2, niacina, ferro e fósforo.
O consumo regular de maçã (uma por dia) ajuda
a manter a taxa de colesterol em níveis aceitáveis,
graças ao alto teor de pectina. Também auxilia no
processo de emagrecimento, por duas razões: a
pectina encontrada na casca dificulta a absorção das
gorduras; já o potássio contido na sua polpa libera

Hortaliças e Outros

Frutas

Beterraba
Brócolis Ninja
Cheiro Verde
Escarola
Rúcula

Laranja Pêra
Maçã Nacional
Melão Amarelo
Mexerica Morgote

o sódio excedente, eliminando o excesso de água
retido no corpo.
Possui também propriedade adstringente, sendo
excelente para a garganta e cordas vocais.
Para melhor aproveitamento de suas propriedades
nutricionais, o ideal é consumi-la ao natural com
casca, pois é junto dela que se encontra a maior
parte de suas vitaminas e sais minerais.
A maçã é usada na fabricação de sucos, doces e
sidra (bebida alcoólica). 100g de maçã = 55 calorias.
Escolha as maçãs bem avermelhadas e
brilhantes, sem partes moles, furos ou rachaduras.
Assim, elas podem ser conservadas na geladeira
durante semanas.

Lançamento
Cappuccino Light
com mais cálcio
O novo Nescafé Cappuccino Light, da Nestlé, traz benefícios
nutricionais, como o baixo teor de sódio e a ausência de colesterol.
Segundo a Nestlé, o lançamento deste produto foi inspirado em uma
pesquisa que apontou que 9 em cada 10 brasileiros não consomem a
quantidade necessária de cálcio, nutriente presente neste cappuccinno e que
ajuda a prevenir a osteoporose.
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Principais palavras do
Dicionário de Gastronomia
■ À inglesa: legumes previamente cozidos e salteados com manteiga.
■ À milanesa: após ser passado em ovo e farinha de rosca, o alimento é frito.
■ Al dente: ao ponto, que o dente pode cortar. Usado geralmente para macarrão.
■ Abafar: técnica de cozimento em que os alimentos são cozidos no vapor, o que evita a perda de nutrientes
comum no cozimento em água.
■ Acamar: sobrepor os alimentos.
■ Aromatizar: adicionar ervas aromáticas e especiarias aos alimentos.
■ Bechamel: o mesmo que molho branco.
■ Besuntar: passar geleia, manteiga ou outro tipo de substância sobre o alimento que será preparado ou que
esteja assando, para evitar o ressecamento e adicionar cor.
■ Defumar: método de conservação de carnes e peixes, feito por sua exposição à fumaça produzida em fogão
a lenha.
■ Dessalgar: deixar um alimento de molho em água fria para retirar o excesso de sal, como no preparo do
bacalhau.
■ Empanar: envolver o alimento com pão ralado, farinha de rosca ou farinha de trigo antes de levá-lo ao forno
ou fritá-lo.
■ Engrossar ou espessar: adicionar farinha de trigo ou amido de milho para aumentar o volume do alimento.
■ Flambar: acrescentar bebida alcoólica durante o preparo de um alimento e atear fogo, a fim de dar um sabor
especial ao prato.
■ Gratinar: utilizando uma cobertura à base de creme, manteiga, queijo ralado ou à base de farinha de rosca,
o alimento é levado ao forno.
■ Grelhar: cozinhar alimentos que não precisam de muito tempo de cozimento, como carnes, peixes e
legumes, geralmente sem gordura, diretamente sobre o fogo, brasa ou sobre grelhas.
■ Guarnecer: complementar um prato principal com preparações secundárias. Pode ser ainda o ato de
enfeitar pratos e bebidas com ingredientes decorativos.
■ Homogeneizar: misturar duas ou mais substâncias para que não possam ser diferenciadas visualmente.
■ Incorporar: misturar ou juntar ingredientes delicadamente para obter massas, cremes ou molhos
homogêneos.
■ Marinar: imergir alimentos em molho, vinagre ou vinho fortemente temperados para amaciar e acrescentar
sabor.
■ Reduzir: ferver em fogo brando para diminuir a quantidade de molho ou caldo.
■ Saltear ou souté: fritar rapidamente na gordura ou manteiga o alimento já preparado, só para que adquira
sabor.
■ Sovar: bater vigorosamente uma massa com as mãos até que apareçam bolhas em sua superfície.
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Reflexão

Parceria

Tente responder:
1 • Quais são as 5 pessoas mais ricas do mundo?
2 • Quem foram as 5 últimas misses do Brasil?
3 • Você se lembra dos ganhadores do Oscar do ano passado?
Você não conseguiu? É bem difícil! Não fique chateado, ninguém consegue.
Sabe por quê? Os aplausos passam, as taças se enchem de poeira e os ganhadores são esquecidos.

Coffee Break,
a nova cafeteria da loja 3
Está funcionando na loja 3 (V. Rio Branco) o Coffee Break, a primeira
cafeteria da cidade, resultado de mais uma parceria da Coopercica.
Esta cafeteria iniciou suas atividades em 1988, no primeiro shopping de Jundiaí,
o Paineiras Center, onde permaneceu por 17 anos.
No cardápio, cafés, cappuccinos, achocolatados, sucos, lanches, salgados, sopas,
pratos rápidos, doces e o tradicional açaí na tigela.
Quem pedir uma lasanha (quatro queijos, bolonhesa ou brócolis) ou um rondeli ao
sugo, ganhará um suco de laranja ou uma salada. Quem optar por um lanche natural,
vai ganhar um suco de laranja. Aqueles que comprarem seis sopas, a sétima é grátis.
Venha experimentar as novidades do Coffee Break, instalado num espaço muito
aconchegante e agradável.
■ Horário de funcionamento: 8h às 22h

Novidade
Reciclagem online é a
nova opção para motoristas
Aulas presenciais não são mais obrigatórias para o curso de reciclagem para motoristas.
Pelo método online, cada aluno recebe uma senha e cinco dias depois do primeiro acesso ao
site já é possível marcar a data da prova. Entretanto, é preciso acertar pelo menos 70% das 30
questões para ser aprovado.
O conteúdo envolve treinamento interpessoal, direção defensiva e primeiros socorros.
A suspensão da habilitação pode durar de 1 mês a 1 ano e, se houver reincidência, de 6 meses
a 2 anos. A maioria dos motoristas que faz reciclagem perdeu a carteira por multas de excesso de
velocidade.
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Agora responda:
1 • O nome de 3 professores que lhe deram aula.
2 • Três amigos que lhe ajudaram quando precisou.
3 • Duas pessoas que lhe deixaram a sensação de serem especiais.
4 • Cinco pessoas com quem você gosta de passar o tempo.
Mais fácil de responder? As pessoas que significam algo para você não
são as melhores, as mais ricas, aquelas que ganharam os maiores prêmios. São os AMIGOS que se preocupam com você, aqueles que continuam ao seu lado.

Agora reflita:
Nas Olimpíadas Especiais de Seattle (EUA),
em 2007, nove participantes estavam a postos
na linha de partida para a corrida dos 100 metros rasos. Foi dada a largada. Todos partiram,
não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e
ganhar.
Um dos atletas paraolímpicos caiu, se machucou e começou a chorar. Os outros ouviram
seu choro, diminuíram o passo, viraram e voltaram para socorrê-lo.
O público se levantou e de repente todo o
estádio estava aplaudindo a atitude dos participantes.
Os atletas tinham alguma deficiência. Porém, não eram deficientes de sensibilidade. Por
que? Porque, lá no fundo, sabemos que o mais
importante não é ganhar sozinho. O que importa é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso
signifique diminuir o passo e mudar de direção.

COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 2 2

Arroz Primavera

Salada Primavera

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2 copos (americano) de arroz cru
100g de bacon cortado em cubinhos
3 colheres (sopa) de óleo
4 copos (americano) de água
1 lata de ervilha
1 lata de milho verde
2 cenouras cortadas em cubinhos
200g de presunto cortado em cubinhos
1 dente de alho
1 cebola
sal a gosto
cheiro verde a gosto

Modo de preparo
Pique finamente o alho e a cebola. Aqueça o óleo e refogue
o bacon, o alho e a cebola. Acrescente o arroz e frite por
alguns minutos. Coloque a água e o sal. Assim que começar
a ferver junte os demais ingredientes. Acerte o sal, tampe a
panela e cozinhe até o arroz ficar seco e macio. Acrescente
o cheiro verde e sirva.

•
•
•
•
•

1 pé de alface lisa
1 maço de agrião
4 colheres (sopa) de amêndoas torradas em
lascas
1 pepino em tiras
1 tomate em tiras
1 chuchu em tiras
1 ovo cozido
1 cenoura ralada

Ingredientes para o molho
•
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de azeite
vinagre branco a gosto
sal a gosto
pimenta-do-reino branca a gosto
1 colher (chá) de mel

Modo de preparo
Cozinhe o chuchu e o ovo. Reserve. Lave e corte os
outros ingredientes. Arrume tudo numa travessa.
Prepare o molho: misture todos os ingredientes em um
recipiente e sirva junto com a salada.

Foto ilustrativa

Torta de Farofa
Ingredientes da farofa

Modo de preparo

•
•
•
•
•

Farofa: misture o açúcar com a farinha, depois o ovo e o
fermento. Por último adicione a margarina gelada. Mexa
bem com as mãos até formar uma farofa.

1 xícara (chá) de açúcar
16 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 ovo
1 colher (sopa) de fermento em pó
100g de margarina gelada

Ingredientes do creme
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
2 latas de leite
2 gemas de ovo
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 lata de creme de leite

Creme: coloque em uma panela o leite condensado e
as gemas e mexa bem. Depois coloque o leite, deixando
um pouco separado para dissolver o amido de milho.
Quando começar a ferver, acrescente o amido de milho
dissolvido no leite e misture. Coloque o creme de leite,
mexa bem e retire logo do fogo.
Unte uma forma, coloque uma camada de farofa, o creme e depois outra camada de farofa. Leve ao forno e
deixe dourar.
Receita enviada pela associada:
Sandra Regina M. Corazza
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