"Criança Solidária 2012"
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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
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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
Pressão causa
estresse infantil
Desaprovação e críticas excessivas vindas dos pais e de
outros adultos próximos à criança são as principais causas do
estresse infantil. Este é o resultado da pesquisa da ISMA – BR,
representante brasileira da International Stress Management Association, realizada com crianças paulistanas e gaúchas.
Também foi revelado que até 5% das crianças têm um nível alto
de estresse e que o problema é mais comum em meninas. O atual
estilo de vida está aumentando esse estresse. São muitas exigências e muitas mudanças que requerem uma estrutura emocional
que as crianças ainda não têm.
A presidente da ISMA – BR e doutora em psicologia clínica,
Ana Maria Rossi, acredita que a pressão dos pais é resultado da
crescente competitividade no mercado de trabalho. Muitos estão
sofrendo com instabilidade econômica e insegurança em seus
empregos. Querem evitar que isso ocorra com os filhos no futuro
e, por isso, cobram tanto deles agora, em plena infância.
Para 56% dos entrevistados, o excesso de atividades foi indicado como principal fator de estresse, enquanto que 41%
das crianças reclamaram do bullying. Depois vêm os conflitos familiares, com 33%.

Sinais da doença
As quedas no rendimento e mudanças repentinas de humor são os primeiros
sinais do estresse infantil. Cansaço, insônia, dores de barriga e de cabeça ou
enjoos recorrentes também são sinais que podem sugerir quadros de estresse.
Nesses casos, a principal recomendação é que os pais se aproximem dos filhos
e aprendam a reconhecer suas limitações, medindo se eles estão mesmo
sobrecarregados. Segundo os especialistas, é possível deixar claro que a
criança tem responsabilidades, mas sem instaurar um clima de pressão.
Para preservar a saúde emocional dos pequenos também é importante
protegê-los das brigas conjugais e dos detalhes sobre dificuldades financeiras.
Vale explicar que a família vai precisar gastar menos, mas não é necessário
expor detalhes da situação econômica porque a criança não é capaz de
compreender.
A criança absorve todas as responsabilidades que os adultos
colocam sobre ela e nem sempre percebe que pode não aceitar
algumas das exigências dos pais. Resultado: acaba ficando mais
restrita ao âmbito pedagógico, dos cursos, e assim sobra pouco
tempo para ela brincar livremente.
Outro sinal comum de que há um problema emocional é quando
a criança passa a inventar doença para escapar da situação que
lhe causa estresse. Por exemplo: se o problema é o bullying na
escola, finge uma doença para evitar as aulas (ver pág 6).
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Educação

Comportamento
Ensine seu filho
a estudar em casa!
Estudar é fundamental! Através do aprendizado
é que se constrói um futuro. A escola ensina as
disciplinas. E o papel dos pais é estimular o filho a
gostar dos estudos, ajudá-lo a assimilar as matérias
e a querer adquirir cada vez mais conhecimento.

Como evitar o bullying
Bullying pode ser definido como atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticado por uma pessoa ou um grupo, e
que causa dor e angústia contra outro indivíduo
indefeso.
Pode assumir várias formas e incluir diferentes
comportamentos, tais como violência e ataques físicos, gozações verbais, apelidos e insultos, ameaças e intimidações, extorsão ou roubo de dinheiro e
pertences e exclusão do grupo de colegas.
O bullying pode ser muito traumático, resultando
em problemas de relacionamento social, familiar e
profissional. E nem sempre é fácil lidar com o assunto, já que as próprias vítimas preferem ficar caladas a conversar com os pais ou responsáveis.
As crianças ou adolescentes que sofrem bullying
podem se tornar adultos com sentimentos negativos
e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo, inclusive, contrair
comportamento agressivo.
Em geral, os agressores são pessoas que têm
pouca empatia, pertencentes a famílias desestruturadas, em que o relacionamento afetivo entre seus
membros tende a ser escasso ou precário.
O alvo dos agressores são pessoas pouco sociáveis, com baixa capacidade de reação e forte sen-

timento de insegurança, que os impede de solicitar
ajuda. Por isso, é fundamental que os pais estejam
sempre alertas para identificar o problema e ajudar
o filho.
Alguns “sintomas” que devem ser observados:
machucados e hematomas que as crianças costumam voltar para casa que, mesmo não sendo graves, ocorrem com frequência; perda de material escolar ou brinquedos; resistência na hora de ir para a
escola; choro constante e tristeza sem motivo aparente.
Especialistas em educação infantil concordam
que os adultos devem estimular o diálogo com as
crianças assim que notarem mudanças de comportamento. Entretanto, só os pais que acompanham o
cotidiano dos filhos conseguem notar essas diferenças. O primeiro passo é perceber se a criança está
mais irritada, nervosa ou triste do que o normal.
Os atos de bullying ferem os princípios constitucionais – respeito à dignidade da pessoa – e o Código Civil, ao determinar que todo ato ilícito que cause
dano a outrem gera o dever de indenizar. O responsável pelo ato de bulllying pode também ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, tendo
em vista que as escolas prestam serviço aos consumidores e são responsáveis por atos de bullying
que ocorram dentro do estabelecimento de ensino.

Atitudes para ajudar a criança
■ Converse com frequência com seu filho, para tomar conhecimento do seu dia a dia.
■ Entre em contato com a direção da escola e com os professores, em caso de alterações de
comportamento.
■ Estimule a autoestima dos pequenos, incentivando-os a reagir ao bullying com firmeza, mas sem
violência.
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Mesmo trabalhando muito, os pais têm obrigação de
estimular a criança a estudar em casa. O primeiro passo
é mostrar ao filho o prazer da leitura. Para isso, os pais
precisam servir de modelos. Presentei-o com livros e se
possível compartilhe a leitura. Você sabia que ler com
seu filho é um gesto de amor?
Ele deve ser estimulado nos estudos desde do
momento em que começa a frequentar a escola, mesmo
que seja o maternal. Evite que o pequeno falte as aulas,
para que saiba que só se falta por motivo relevante. Os
hábitos de estudos começam na assiduidade.

Rotina

Desde cedo, é importante verificar com o filho as
tarefas anotadas na agenda e ensiná-lo a estabelecer
prioridades e a cumprir os prazos. Portanto, estabeleça
uma rotina e reserve um horário para o estudo, sem se
esquecer que a criança precisa ter tempo para brincar.
O desconforto interfere na concentração. O espaço
para o estudo precisa ser iluminado e livre de ruídos
incômodos. A TV e o som precisam estar desligados. É
importante providenciar mesa e cadeira confortáveis e
compatíveis com o tamanho e a altura da criança. Ela
precisa estudar sempre no mesmo lugar. Deve-se evitar
alimentos e bebidas nesse espaço. Pequenos lanches
devem ser servidos nos intervalos, em outro lugar.
É essencial também ensinar a criança a se
organizar, consultar a agenda, separar somente o que
será utilizado, deixar espaço livre para colocar o material
e ter os lápis apontados.

Lições

A criança precisa estudar sozinha e os pais podem
tirar dúvidas e/ou acompanhar se a lição foi feita. É
preciso ajudar a criança a descobrir o melhor método
de aprendizado. Porém, os pais não devem corrigir a
lição do filho. Este é o papel da escola. Caso percebam
que a criança está com dificuldade, devem enviar um
bilhete para a professora ou agendar um horário com a
coordenadora.
A criança é sensível às preocupações dos pais e se
sente amada quando percebe que os pais se interessam

por sua rotina escolar. Por isso, nunca deixe de mostrar
interesse pelo que o filho está aprendendo. Pergunte
sobre sua vida na escola e participe das reuniões e
atividades escolares.
Outra opção para pais muito ocupados é contratar
um orientador de estudos desde o começo, em vez
de se desesperar quando as notas baixas aparecem.
Algumas escolas oferecem esse serviço no próprio
estabelecimento, o que pode ser interessante, desde
que haja um acompanhamento dos pais.

Carinho

Aproveite o momento do estudo em casa para
elogiar, dar carinho e ouvir o seu filho. Quando a criança
estuda, tira notas boas e os pais não elogiam, essa
atitude pode levá-la a entender que nada que ela faça
é suficientemente bom. Com isso, sua autoestima pode
ficar baixa. O carinho sempre faz toda a diferença!

Motivação

Os pais devem estimular a criança a gostar de
estudar. Este comportamento pode ser transmitido sem
rigidez, durante passeios e visitas a museus, cinemas,
teatros e exposições. É importantíssimo estimular
a curiosidade do filho, incentivando-o a conhecer e
aprender coisas novas. O desenvolvimento deve ser
global e não apenas acadêmico. A criança se sente mais
motivada se descobrir que tudo aquilo que aprende na
escola pode ser aplicado na vida prática.

Atividades extras

Uma atividade física e uma intelectual – como
curso de línguas – são suficientes. Estudos paralelos
são importantes, mas algumas crianças ficam tão
sobrecarregadas que não aproveitam nada. Pior: ficam
casadas e/ou irritadas na hora de fazer a lição.
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Sorteios

Pesquisa

Pesquisa realizada pela Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE) revelou que 104 milhões de
pessoas (53% da população brasileira) possuem
renda per capita mensal entre R$ R$ 291 e R$
1.019 e dificilmente serão consideradas pobres
no futuro. Além disso, 35 milhões de brasileiros
melhoraram de vida e passaram a integrar a
classe média nos últimos dez anos.
A renda da classe média subiu 3,5% por ano na
última década. Estima-se que a classe média será
formada por 57% de toda a população brasileira daqui a 10 anos, caso sejam mantidas as taxas atuais
de crescimento econômico do país.
O levantamento indica também que no período
de 2002 a 2012, 21% da população deixou de ser
pobre, enquanto o percentual de brasileiros que deixaram de ser da classe média e passaram a integrar
a classe alta foi de apenas 6%. Proporcionalmente, a

redução da classe baixa foi maior do que a expansão
do grupo formado pelas pessoas mais ricas do país.
De acordo com o estudo divulgado pela SAE, os
pobres correspondem a menos de 15% da população
brasileira em 2012.
Consumo
Segundo a pesquisa, os brasileiros considerados
de classe média são responsáveis por 38% da renda
e do consumo brasileiro. A estimativa é de que somente neste ano a classe média movimentará aproximadamente R$ 1 trilhão da economia brasileira.
Pesquisa apontou também que, dentre todos os
brasileiros que têm cartão de crédito, 51% são integrantes da classe média.

Confira os ganhadores

das promoções Coopercica

“Loucos por Krosty”
• Maria Dorotéa da Silva (loja 1)
• Maria do Carmo D. Gomes (loja 2)
• Osmarina F. M. Reia (loja 3)
• Josué Aparecido Possani (loja 4)
• Antônio Angelo de Lima (loja 5)
* Sorteio de cinco microondas Panasonic, realizado em 01 de setembro.
Imagens meramente ilustrativas.

Mais da metade da população
já é classe média

“Mês dos Pais Premiados”
• Vladimir Seixas (loja 1)
• Francisco Malachias da Silva (loja 2)
• Antônio Aparecido dos Santos (loja 3)
• Roberta Eugênia P. Rodrigues (loja 4)
• Elier Pinheiro (loja 5)

* Sorteio de cinco rastreadores GPS Unepxmil, realizado em 03 de setembro.

“Tempero do Amor”

Café
Venha conhecer a
nova cafeteria da loja 3

Está funcionando na loja 3 (V. Rio Branco) o
Coffee Break, resultado de mais uma parceria firmada pela Coopercica. Trata-se de uma das mais
tradicionais cafeterias da cidade. Iniciou suas atividades em 1988, no Paineiras Center, onde permaneceu por 17 anos.
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• Rosemary Ap. A. Martins (loja 1)
• Beatriz da Silva Ferraz (loja 2)
• Lia Regina Gonçalves (loja 3)
• Adilson Fernandes (loja 4)
• Antônio Angelo de Lima (loja 5)
* Sorteio de cinco home theaters Philco, realizado em 08 de setembro.

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.
Venha experimentar as novidades do Coffee
Break, instalado num espaço muito aconchegante e
agradável.
Horário de Funcionamento: das 8h às 22h.
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Datas

Datas

Promoção Coopercica:
“Mês das Crianças“”

o (4 anos)

Para homenagear as crianças, a Coopercica irá sortear dez
associados, dentre todos que realizarem compras acima de R$ 30,00
nas cinco lojas. Cada sorteado receberá um vale-compras no valor de
R$ 150,00, para ser trocado por mercadorias e presentes no Setor de
Presentes e Utilidades, das lojas Coopercica.
A promoção é válida até 31 de outubro, sendo que o primeiro
sorteio acontecerá no dia 10 de outubro (quinta), às 10 horas, nas
cinco lojas. Já o segundo, será realizado em 31 de outubro (quarta),
às 10 horas, também nas cinco lojas. Cada sorteio contemplará cinco
associados (um por loja).
Para participar, ao efetuar as compras, o associado deve destacar
o canhoto do cupom fiscal e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas
Coopercica. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

Júlia Pecorar

Coopercica distribuiu sementes de plantas
Em homenagem ao Dia da Árvore, a Coopercica distribuiu sementes de girassol e margarida,
no último dia 22, em suas cinco lojas.

Como é bom se
r criança! Só
comer, cresce
r, brincar e
dormir.

“Ter a liberdade
para ser feliz”,
Renata Viola Cardoso,
madrinha do Pedro.

Pedro Yokota (1 ano)

r o lado
Ser criança é sempre ve
ditar que
positivo da vida. É acre
tudo é possível!

Jundiaí vai ganhar mudas de árvores
Até 2013 devem ser plantadas 18 mil
árvores na cidade. Porém, não é somente
o município que deve incentivar
o plantio de árvores. As pessoas
também precisam fazer a sua parte.

o (2 anos)

go de Angel

Victor Camar

“Construir um mundo feliz
com sua inocência, seu
carinho e seu sorriso”,

“Ser criança é viver e
aproveitar sua idade no
tempo certo”,

Tatiane Camargo de Angelo,
mãe do Victor.

Adriana de Almeida Pecoraro,
mãe da Júlia e do Vitor Henrique.

Vitor Henrique
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Pecoraro (7 an

Você sabia que uma
árvore leva
décadas para
chegar
na
fase adulta?
Portanto,
evite
cortar árvores. Se cortar
uma, plante pelo menos duas
em seu lugar para compensar. Esta é
uma orientação que precisa ser adotada

por todos para conservar não apenas o verde,
mas também a água e o clima da cidade e de
todo o planeta.
Não se deve jogar veneno perto das poças
de água, nem mexer com os animais que
estão quietos nos seus ninhos ou tocas,
não devemos caçar, nem matar ou destruir a
natureza. As pessoas são
responsáveis
pelo
meio ambiente.

os)
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Novidade

Inaugurada lotérica na loja 4
A Coopercica, atendendo aos pedidos dos associados, acaba de abrir uma lotérica na loja 4 (Jd. São
Vicente).
Trata-se da Lotérica São Vicente, inaugurada no dia 17 de setembro, que funciona de segunda a sexta, das
9h às 19h e aos sábados, das 9h às 15h. Acompanhe os tipos de serviços prestados.

Pagamento de Contas
Boletos da Caixa Econômica Federal
Valor: até R$ 2.000,00
* Recebidos após o vencimento
Boletos de outros bancos
Valor: até R$ 700,00
* Recebidos até o vencimento
Convênios
IPTU / CPFL / NET / DAE e outros
Valor: até R$1000,00
* Recebidos após o vencimento

A lotérica da loja 4 disponibiliza Telesenas e
instantâneas. Confira, abaixo, o calendário das
loterias.

Simples Nacional
Valor: até R$1.000,00
Pagamento de Benefícios
INSS / Seguro Desemprego / Bolsa Família / PIS/FGTS

• Abertura de conta da Caixa Econômica Federal
• Cadastro de senha do Cartão Cidadão
• Recargade Celular Tim, Vivo e outras operadoras
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• Segunda-feira: Lotofácil e Quina
• Terça-feira: Dupla Sena e Quina
• Quarta-feira: Federal, Lotofácil, Lotomania, Mega
Sena, Quina e Timemania
• Quinta-feira: Quina
• Sexta-feira: Quina, Lotofácil e Dupla Sena
• Sábado: Federal, Loteca, Lotogol, Lotomania,
Mega Sena, Quina e Timemania
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Fazendo a Feira

Nutrição

OUTUBRO

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

Nectarina

Hortaliças e Outros

Frutas

Beterraba
Escarola
Espinafre
Repolho

Nectarina nacional
Pêssego nacional
Maçã Nacional
Mamão Formosa
Manga Tommy

A nectarina é uma fruta muito saborosa
parecida com o pêssego, só que tem a casca
lisa (sem pelos). Originária da China, é rica
em vitaminas A e C, além de potássio.

É digestiva, diurética e pouco calórica (50
kcal/fruto). Portanto, pode auxiliar nas dietas de
emagrecimento.
As melhores nectarinas são aquelas que
têm coloração amarelada ou alaranjada entre
as áreas vermelhas. Na hora de transportálas, evite colocar alimentos pesados sobre as
mesmas. Elas devem ser mantidas na geladeira.

Trocas que fazem bem à saúde
■ Pão francês por integral
É uma forma de começar o dia protegendo as artérias. A massa integral presenteia o organismo com fibras,
que ajudam no bom funcionamento do intestino e combatem o colesterol ruim (LDL).
■ Leite integral por desnatado
Garante a entrada do cálcio, tão importante para os ossos, sem a presença de gordura. A bebida desnatada
tem a mesma quantidade de cálcio que a versão integral.
■ Pizza de mussarela pela de vegetais
Substituir a mussarela ou a quatro queijos pelas redondas cobertas de vegetais é uma saída para degustar
pizzas sem receio. Opções não faltam: pizza de escarola, rúcula, brócolis e até de abobrinha. Elas oferecem um
bônus: pitadas de fibras e antioxidantes.
■ Salgadinhos por castanhas
Aposte nas oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas) que ajudam a controlar o colesterol e ainda são
fontes de antioxidantes.
■ Cereais açucarados por aveia
A aveia tem fama de ser um dos cereais mais nutritivos do planeta. Por isso merece um espaço logo no café
da manhã — seja na forma de flocos ou em mingau. É rica em beta glucanas, fibras capazes de regular a síntese
de colesterol.

Lançamento

■ Camarão por peixe
Os camarões encabeçam o ranking marinho de colesterol — são 152mg de gordura em uma porção de 100g.
Ou seja, quase o triplo do que é oferecido pela mesma quantidade de um peixe gordo como o salmão. Esse
pescado se sai melhor também por outro motivo: é carregado de ômega-3, que previne a formação de placas de
gordura nas artérias.

Bolacha gelada
Sorvete de limão e de frutas vermelhas são os
novos sabores dos biscoitos Trakinas.
Essas bolachas podem ser colocadas na
geladeira duas horas antes do consumo, lembrando
assim o gosto geladinho dos sabores e do filme que
as inspiraram: “A Era do Gelo 4”. Podem também ser
consumidas em temperatura ambiente.
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■ Molho branco pelo de tomate
O macarrão é o mais inocente por aqui. Quem incentiva ou não a escalada do colesterol é sempre o molho. O
branco é bem gordo. Em 2 colheres de sopa, há 4,5g de gordura. Como o preparo exige creme de leite e queijo,
o prato fica cheio de ácidos graxos saturados. Uma bela macarronada ao sugo não oferece “perigo”. Nas mesmas
2 colheres de sopa, tem apenas 0,1g de gordura. Procure consumir o molho de tomate feito em casa.
■ Sal por ervas e alho
Ao invés de exagerar no sal, ingrediente que patrocina a hipertensão, use a imaginação e as ervas aromáticas,
além de alho. Para desfrutar do sabor e das propriedades nutricionais, só acrescente as ervas nos minutos finais
do cozimento.
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Reflexão

Consumo

O lápis

Brasil será o 2° mercado
mundial de guloseimas

A menina olhou para o lápis e, como não viu nada de especial,
indagou:
“Ele é igual a todos os que já vi. Afinal, o que tem de tão especial?”
O seu pai lhe respondeu: “Depende do seu olhar. Há cinco qualidades que, se conseguir compreendê-las, será uma pessoa do bem e
estará em paz com o mundo”.

Até 2016, o Brasil deverá ser o segundo
mercado mundial de guloseimas, segundo
projeção da Euromonitor. Enquanto o consumo
mundial desses produtos cresce a uma taxa anual
de 2%, aqui a variação é de 3,6% ao ano.

1ª Qualidade

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição, mas
deve ultrapassar o Reino Unido, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos entre os maiores mercados de
chocolates, balas e amendoins do mundo.
No ano passado, a indústria brasileira registrou
vendas reais de US$ 12,6 bilhões nessas guloseimas,
pouco mais da metade do faturamento total da América
Latina. O volume produzido em 2011 subiu 6% em
relação a 2010, segundo a Associação Brasileira das
Indústrias de Cacau, Chocolate, Amendoim, Balas,
Doces e Derivados (Abicab).

Assim como o lápis, você pode fazer coisas grandiosas, mas nunca se esqueça que existe uma “mão divina”
que guia seus passos e que sem ela o lápis não tem qualquer utilidade.

2ª Qualidade

Assim como o lápis, às vezes, você vai ter que parar o que está escrevendo e usar um “apontador”. Isso faz
com que ele sofra um pouco, mas no final se tornará mais afiado. Portanto, aprenda a suportar as adversidades
da vida, porque elas farão de você uma pessoa melhor, mais forte.

3ª Qualidade

Assim como o lápis, permita que se apague o que está errado. Entenda que corrigir uma ação não é necessariamente algo mau, mas muito importante para nos resgatar e seguir o caminho do bem.

4ª Qualidade
Assim como o lápis, o que realmente importa não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está
dentro (a nossa alma!). Portanto, cuide do seu interior. O seu caráter será sempre mais importante que a sua
aparência.

5ª Qualidade

O lápis sempre deixará traços e marcas nas vidas das pessoas, que podem ser profundas (de sofrimento) ou
leves (de alegria). Procure estar consciente de que cada ação provoca uma reação. Então, deixe marcas positivas
nas pessoas. Procure reparar as falhas e perdoar quem você magoou.
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Culinária
F IC H A 1 2 3

Milk Shake de Frutas Vermelhas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de framboesa
1/2 xícara (chá) de amora
1/2 xícara (chá) de morangos cortados ao
meio
3 colheres (sopa) de açúcar
4 bolas de sorvete de morango
1/2 xícara (chá) de leite

Modo de preparo
Para fazer a calda, coloque as frutas numa panela e leve
ao fogo com o açúcar. Espere ferver e desligue, pois as
frutas não devem desmanchar. Reserve. No liquidificador
bata o sorvete e o leite. Adicione parte da calda e bata mais
um pouco. Sirva em copo gelado e decore com o restante
da calda.

Espaguete ao Sugo
com Almôndegas
Ingredientes almôndegas
•
•
•
•
•
•

1 kg de patinho moído
1/2 cebola cortada em cubos
salsinha e cebolinha picadinhas a gosto
2 dentes de alho amassados
2 ovos
sal a gosto

Ingredientes molho
•
•
•
•
•
•
•

3 latas de tomates sem pele
2 colheres (sopa) de azeite extra virgem
1 cebola média cortada em cubos
2 dentes de alho picados
manjericão e salsinha a gosto
2 folhas de louro
sal a gosto

Ingredientes macarrão
•
•
•

500g de macarrão espaguete
água e sal
queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Bauru Cremoso
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de leite
50g de queijo ralado
2 ovos inteiros
2 colheres (sopa) de margarina
1 pacote de pão de forma sem casca
150g de presunto em fatias
150g de queijo prato em fatias
2 tomates em rodelas temperados com azeite
sal e orégano a gosto

No liquidificador bata o leite, o queijo ralado, os ovos e a
margarina até obter uma mistura homogênea. Acerte o
sal e reserve. Aqueça o forno a 180º C. Unte um refratário
retangular médio com margarina e monte o bauru: coloque
uma camada de pão de forma, a metade do creme, fatias
de presunto, fatias de queijo prato, as rodelas de tomate
temperadas e termine com as fatias de pão. Cubra com o
restante do creme, salpique com orégano e leve ao forno
por aproximadamente 20 minutos, ou até o queijo derreter
e o pão ficar crocante.

Receita enviada pela associada:
Sandra Cristina Borges Guain

Foto ilustrativa

Modo de preparo

Em uma tigela coloque todos os ingredientes das almôndegas e com as mãos misture-os muito bem. Unte a
mão com óleo, faça bolinhas médias e leve para fritar em
óleo preaquecido, até ficarem douradas. Enquanto isso,
cozinhe o macarrão em panela com água e sal, conforme instruções na embalagem. Para o molho aqueça o
azeite em uma panela grande e coloque a cebola e o
alho picados para dourar, mexa por 2 minutos. Adicione
as latas de tomate sem pele e aperte os tomates com
uma colher. Coloque as folhas de louro, o manjericão e
o sal. Mexa bem e tampe a panela. Se precisar coloque
um pouco de água. Deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione as almôndegas ao
molho de tomate e salpique a salsinha. Deixe cozinhar
por mais 10 minutos aproximadamente. Desligue o fogo
e está pronto. Coloque o espaguete no prato, depois o
molho com as almôndegas e finalize com queijo parmesão ralado.
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