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Vamos colaborar com o
“Natal sem Fome”!
Vamos ajudar as pessoas
menos favorecidas da
região, participando do
“Natal sem Fome”.
A Coopercica espera contar
mais uma vez com a colaboração
dos seus associados, através de
doações de alimentos não perecíveis, nas urnas instaladas nas
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cinco lojas.
Esta campanha será realizada
até o dia 24 de dezembro.
As doações serão encaminhadas para as seguintes entidades:
Cáritas Diocesana (lojas 1 e 3),
Vicentinos Eloy Chaves (loja 2),
Paróquia Santa Rita de Cássia
(loja 4) e Fundo Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista
(loja 5).
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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica - Fone: 3378-2800
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Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco - Fone: 3378-1666

Loja 5
Av. da Saudade, 351 Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta. Fone: 4038-2556
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Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves - Fone: 3308-3050
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Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
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Horário das lojas:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
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SAÚ D E

Não sinta-se “quebrado”:

procure um Quiropraxista
* Por Cíntia J. Cruz

Por que sofrer com dores nas
costas, ombros, pernas e pés?
Muitas vezes, a origem dessas
dores está no desalinhamento das
articulações.
Muitas pessoas suportam dores sem
saber que isso vai danificando as articulações e provocando, por exemplo,
artroses. É comum ouvir alguém dizer:
“Todas as vezes que faço uma caminhada, os meus joelhos doem” (ou os pés ou
as costas). É necessário que se façam
ajustes nessas articulações para eliminar este risco.
Quiropraxia é a única terapia de manipulação da coluna vertebral e articulações usada para corrigir, harmonizar e
realinhar as estruturas ósseas devolvendo o movimento normal. Pode e deve ser
aplicada em pessoas de qualquer idade.
Oferece alívio rápido - quase imediato, em alguns casos - aos sintomas como
forte dores na coluna, dores nas pernas
(ciático), dores em braços e nuca, dores
de cabeça (cefaléia / enxaqueca). Pode
e deve ser aplicada em pessoas de qualquer idade.
No local destes desalinhamentos,
ocorre uma interferência no sistema nervoso, podendo haver, além da dor, a perda da força muscular.
Dor
O cérebro controla as funções de
todas as partes do corpo, enviando “ordens” e recebendo informações como
temperatura e pressão. Toda esta troca
de informações ocorre através das sinapses nervosas entre os neurônios ou
nervos que partem do cérebro, passam
por dentro da coluna vertebral e saem
desta para o seu destino: órgãos, vísceras ou membros – através de forames
(buracos) entre uma vértebra e outra.
Os forames têm o tamanho suficiente para a passagem dos nervos, mas
quando há um desvio (um “mau jeito”,
por exemplo) de uma ou mais vértebras,
ocorre um pinçamento dos nervos que
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por lá passam, ocasionando dor, parestesia (formigamento) ou mau funcionamento de alguma vértebra.
Estes desalinhamentos podem provocar obstrução (ou diminuição) dos espaços entre as vértebras, pressionando
os nervos, interrompendo o fluxo nervoso, evitando que o sistema nervoso receba as informações exatas dos órgãos.
Se o pinçamento ou desvio ocorrer
na coluna cervical (região da nuca), é comum aparecerem dores de cabeça que
não cedem com medicação. Se o problema for na coluna torácica (entre a nuca
e o quadril), podem aparecer sintomas
como dor de estômago, dor ou parestesia nos braços. Porém, se o desalinhamento for na coluna lombar, a pessoa
terá dores no quadril ou nas pernas (a
famosa dor ciática), mau funcionamento
da bexiga ou intestinos.
As razões para que a coluna e articulações percam seu alinhamento natural são várias: golpes fortes, infecções,
inflamações, problemas congênitos, má
postura, etc. Assim, somando-se todos
estes fatores, as vértebras acabam inclinando-se e modificando sua posição
original.
A função da manipulação vertebral é
facilitar a estrutura óssea a voltar a sua
posição original e harmonizar as estruturas. Estes alinhamentos são realizados
manualmente com o uso de muito tato,
técnica e conhecimento da anatomia humana. Não é usado nenhum tipo de medicamento.
É importante frisar que o trabalho de
alinhamento das articulações deve ser
realizado no corpo todo, desde a base
(pés e pernas) até a cabeça. Assim como
um edifício, nosso corpo não estaria “alinhado” se a base também não estivesse.
Não é suficiente trabalhar somente no local onde há dor. É fundamental procurar
a sua origem.
Muitas vezes, uma dor no braço ou
ombro pode ter sido originada em nossos pés. Aliás, pouca flexibilidade ou do-

res nos pés são grandes causadores de
dores em geral. O alinhamento articular
tem indicação em todos os casos como
cefaléias, cervicalgias (dor na nuca), dorsalgia (dor na região dorsal e peito), lombalgia (dor na região lombar e próxima
ao quadril), ciatalgia (dor ciática ), hérnia
de disco, parestesia em membros, desvios posturais, vícios posturais, etc.
Quando falamos em vícios posturais,
entre tantos exemplos, citamos apenas
um: o das pessoas que “gastam” as solas de seus sapatos apenas de um lado.
Isso não é normal. E aí chamamos a
atenção para a importância dos pés bem
articulados e alinhados que são a BASE
do nosso corpo, o alicerce das estruturas
que vêm acima deles (incluindo a coluna
vertebral).
Nossos pés têm 26 ossos e 33 articulações cada um. Se considerarmos que
uma pessoa normal anda de cinco a seis
mil passos diariamente, vejam a importância que eles têm!
Muitas das dores nas costas começam nos pés. Sem falar nos problemas
que eles apresentam, como esporão, joanetes, entre outros.
É muito importante ressaltar que Quiropraxia é uma técnica indolor. É agradável, se considerarmos o relaxamento
muscular que o alívio da dor causa naturalmente.
* Cíntia é formada em Quiropraxia
desde 1999 - CRT nº. 28993/99. É Massagista (Estética e Equilíbrio). Atende à
Rua Rangel Pestana, 988 – Centro- Jundiaí. Fones: 4586-6009, 3446-7050 e
9915-4593. E-mail: ccruz@terra.com.br
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ECOLOG I A

Transforme seu lixo orgânico

em terra fértil para vasos
Além da reciclagem, você
também pode colaborar
com a natureza dando um
destino adequado ao seu
lixo orgânico, responsável
por 60% de tudo que
é descartado numa
residência.
Se você montar uma caixa para
fazer a chamada compostagem
(processo de fermentação para a
produção de adubo agrícola), reduzirá a quantidade de lixo e, no final,
terá terra fértil para usar em vasos
e canteiros de plantas.
Este processo é bem simples,
barato e pode ser feito mesmo em
um espaço pequeno, como a área
de serviço ou a sacada de um apartamento.
Primeiro passo: reúna quase
tudo que é jogado no lixo orgânico, como cascas e talos de frutas e
legumes e partes do alimento que
são descartadas, como bagaços.
Também podem ser usadas folhas,
flores e podas de jardinagem, pó
de café, saquinhos usados de chá
e casca de ovo (desde que limpa
e seca).
Segundo passo: pique bem
todo o material, para acelerar o
processo de decomposição desses
elementos orgânicos.
Terceiro passo: acondicione a
terra e o material que vai passar
pela compostagem. O ideal é usar
uma caixa de plástico com tampa.
Procure uma com cerca de 30 cm
de altura, 40 cm de largura e 30 cm
de profundidade. Faça furinhos no
fundo da caixa. Eles permitem a
troca de oxigênio e evitam o acúmulo de líquido.
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Quarto passo: coloque uma
camada de terra seca. Ela pode ser
retirada, por exemplo, de um vaso
cuja planta já morreu. A idéia é que
essa terra absorva a umidade que
será produzida no processo de decomposição do resíduo orgânico.
Quinto passo: coloque todo o
material orgânico picado, fazendo
uma segunda camada. Não pode
ser colocado nada que seja cozido
nem de origem animal, como queijo ou carne. Alimentos temperados
também devem ser evitados. Esses materiais tornam a decomposição mais lenta e podem
causar mal cheiro e atrair
moscas.
Sexto passo: acrescente
húmus ou esterco. O húmus é
mais prático, pois pode ser adquirido em lojas de jardinagem.
Ambos servem como fonte de

microorganismos, que catalisam
o processo de decomposição. Minhocas (de 3 a 5) também podem
ser colocadas na terra.
Sétimo passo: faça novas camadas do composto, acrescentando mais lixo orgânico e húmus.
Oitavo passo: coloque borra de café para evitar mal cheiro,
além de espantar formigas e outros insetos.
Nono passo: feche a caixa
e revire o composto a cada três
dias – essa etapa pode ser pulada,
caso haja minhocas para revolver
a terra. Se o material ficar
úmido, coloque mais café
ou folhas. Se ficar muito
seco, acrescente água. Em
três meses, você terá terra
adubada, pronta para dar
uma “vitaminada” em seus vasos e canteiros.
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ADOÇ ÃO

Participe da Feira de Cães na loja 3.

Afinal, amigo não se compra, adota!
Dizem que o melhor amigo do
Homem é o cão. A principal
razão: o cão é completamente
fiel ao seu dono.
Dizem também que os animais
nos escolhem. Então, não perca
esta oportunidade e adote um cãozinho na Feira de Adoção de Animais,
marcada para o dia 04 de dezembro,
no estacionamento da loja 3 (V. Rio
Branco), das 9h às 16h. A realização
é da SOS Animais Abandonados de
Jundiaí, com apoio da Coopercica.
Segundo a voluntária Daniela
Campos, esta é uma oportunidade
para se adotar um cãozinho, em ótimas condições de saúde. Estarão à
espera de um lar, cerca de 10 animais (8 filhotes e 2 adultos). Todos

COOPERCICA

os animais foram vermifugados e os
adultos, vacinados e castrados. “Em
2009, graças a feiras como esta,
conseguimos que 360 cães fossem
adotados”, comentou.
Não perca esta feira para ter um

novo companheiro em sua casa. Afinal, amigo não se compra, adota!
Doações
Há 8 anos, a SOS recolhe cães
que foram abandonados ou que sofreram maus-tratos pelos seus donos.
Os animais ficam na casas de voluntários. Atualmente são 80 cachorros,
entre filhotes e adultos. Para mantêlos, a entidade tem muitas despesas
com ração e também com medicamentos e clínicas veterinárias, já que
muitos cães precisam de tratamento,
pois chegam muito debilitados.
Por isso, quem quiser ajudar,
pode fazer uma doação. No dia da
feira, os interessados podem adquirir
ração na loja da Coopercica e doála à SOS. Mais informações, no site
www.sosanimaisabandonados.
com.br.
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SOLIDARIEDA D E

ATEAL vai ampliar sua sede social.

Você pode ajudar!
A ATEAL (Associação
Terapêutica de Estimulação
Auditiva e Linguagem), instalada
na Avenida Antônio Frederico
Ozan, irá ampliar em 224 m² a
área construída de sua sede,
para atender com mais eficiência
e conforto as 2.300 pessoas
que procuram esta entidade
beneficente mensalmente.
Serão dois andares, que formarão um prédio anexo. A construção
beneficiará diretamente os pacientes, diminuindo a fila de espera para
atendimentos e ampliando as oficinas de capacitação profissional para
os adolescentes deficientes auditivos, com distúrbios de comunicação
e em situação de vulnerabilidade
social. O término das obras está previsto para dezembro de 2010.

Obras

Maquete

Segundo o arquiteto responsável, Nivaldo Callegari, foram criados
espaços abertos, livres para subdivisões acústicas. “Como os pacientes
têm dificuldades auditivas, precisam
de salas com boa acústica. Além disso, a versatilidade do espaço dará
condições de mudar o layout da maneira que desejarem”, comentou.
Sorteio de um Celta
Para viabilizar a obra, a ATEAL
irá realizar o sorteio de um Celta

zero km, que estará exposto na sua
sede (Av. Antônio Frederico Ozanan,
6561) junto com a maquete das novas instalações. O valor da rifa é de
R$ 10,00. A Coopercica está apoiando esta iniciativa, portanto, outra opção é adquirir um número do cupom
do sorteio na loja 3 (V. Rio Branco),
que também estará expondo a maquete da ampliação. O sorteio acontecerá no dia 15 de dezembro, pela
Loteria Federal.

EDUCAÇ Ã O

Escolas infantis ajudam

no desenvolvimento da personalidade
A educação infantil representa
não apenas a primeira etapa
da vida escolar de uma criança,
como também a base para que
um indivíduo se torne cidadão.
É na escola que os pequenos
aprendem logo cedo, além do bê-abá, a percepção como seres autônomos, interagindo com diferentes
pessoas: seus colegas, professores
e funcionários da instituição.
A partir da convivência diária,
os pequenos começam a conhecer
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regras como respeito, responsabilidade e cordialidade, ensinamentos
fundamentais que levarão por toda
a vida.
As escolas dão continuidade ao
processo social, que normalmente
é transmitido pela família, e fundamental na vida deles.
Durante o período letivo, os alunos aprendem como funcionam as
regras de convivência social e têm a
oportunidade de revelar suas experiências e sentimentos e se abrirem
para os conhecimentos dos outros.
O professor deve auxiliar cada

um de seus alunos a se relacionar
e, ao mesmo tempo, entender suas
dificuldades e ajudar a superar os
obstáculos.
É fundamental o desafio e o estímulo constante como complemento
na construção de noções de respeito,
amizade, solidariedade e, sobretudo,
a capacidade de se colocar no lugar
do outro. Crianças que passam por
esse processo educacional aprendem a se expressar, a respeitar as
opiniões e, com o tempo, tornam-se
mais conscientes e preparadas para
as escolhas durante a vida.

COOPERCICA

CAMPAN H A

“CRIANÇA SOLIDÁRIA” FOI UM SUCESSO
“Criança Solidária”, uma
campanha realizada pela
Coopercica para a doação
de brinquedos às crianças
carentes, foi um sucesso.
Mais uma vez, esta cooperativa
agradece a colaboração de seus
associados.
As entidades beneficiadas foram: Nossa Senhora do Desterro,
Núcleo Comunitário Jardim Novo
Horizonte, Aprendiz Dom José
Gaspar, Creche Helena Galimberti e Fundo Social
de Solidariedade de
Campo Limpo Paulista.
Confira, ao lado,
a entrega dos brinquedos arrecadados
nas cincos lojas.

EVENTO S

De carruagem, Papai Noel

chegará às lojas Coopercica!

COOPERCICA

Para prestigiar seus
asssociados, a Coopercica
realizará seu evento
natalino com a chegada do
Papai Noel, em uma linda
carruagem puxada por um
cavalo branco, no próximo dia
18 de dezembro (sábado).

roso velhinho” retornará às lojas,
permanecendo em cada uma delas, das 9h às 17h.
Confira os horários em que o
Papai Noel visitará as lojas Coopercica.
Esses horários estão sujeitos a
alterações. Mais informações, nas
lojas Coopercica.

É o sexto ano consecutivo que
Papai Noel visita as lojas Coopercica em uma carruagem. No dia 24
de dezembro, o “querido e gene-

• Loja 1 (Jd. Cica): 11h
• Loja 2 (Pq. Eloy Chaves): 9h
• Loja 3 (V. Rio Branco): 15h30
• Loja 4 (Jd. São Vicente):13h30
• Loja 5 (Campo Limpo Pta): 17h
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NAVIOS LUXUOSOS CHEGAM AO BRASIL
Está aberta a
temporada 2010/2011
dos cruzeiros!
Transatlânticos cada vez mais
sofisticados e luxuosos – verdadeiros hotéis 5 estrelas flutuantes
– estão chegando à costa brasileira. Devem atracar 17 navios nos
portos de Santos, Rio de Janeiro
e no Nordeste, dois a mais que no
ano passado. Graças a esse número considerável de navios e a
concorrência entre as operadoras,
os preços caíram, há facilidades no
parcelamento das viagens e muitas
opções de roteiros. Além disso, algumas operadoras estão com promoções tentadoras, como a do terceiro passageiro que não paga se
ficar na mesma cabine, descontos
diferenciados ao segundo e terceiro passageiros ou ainda crianças
“free”.
A sensação para esta temporada são os cruzeiros temáticos. A expectativa da Associação Brasileira
de Cruzeiros Marítimos (Abremar)
é superar a quantidade de passageiros transportados na última temporada: 520 mil pessoas.
CVC
Os navios da CVC, entre eles
o Zenith, Soberano, Imperatriz e
Pacific (com roteiro para Fernando
de Noronha), contam com o diferenciado sistema “tudo incluído”,
ou seja, enquanto o passageiro
estiver a bordo do navio, todas as
bebidas (inclusive as alcoólicas)
estão inclusas no pacote, além das
refeições.
A novidade desta temporada
são os shows com grandes artistas como Alexandre Pires (09 de
janeiro), Chiclete com Banana (05
de fevereiro) e Cláudia Leite (13 de
fevereiro). www.cvc.com.br.
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Costa Cruzeiros

Os
cruzeiros
temáticos
vão agitar os navios da Costa
Cruzeiros. Por exemplo, o “Bem
estar” promete em uma semana
mudar os hábitos, para conquistar
uma vida melhor. Já no “Dançando
a Bordo”, vai rolar muita dança de
salão. O cruzeiro “Fitness” reúne
admiradores da malhação em alto
mar. Estão programados também
o “Tango & Milonga”, a “Música e a
Gastronomia Italiana” e o cruzeiro
“Gourmet”, com jantares temáticos,
palestras de chefs, workshops
sobre gastronomia e escala em
Buenos Aires, com pernoite. www.
costacruzeirosvirtual.com.br.
MSC Cruzeiros
Estão confirmados cinco navios
no Brasil e um em Buenos Aires.
O MSC Melody partirá de Salvador
para Maceió, Recife, João Pessoa
e Fortaleza. Já o navio Orchestra
fará Santos, Ilhéus, Maceió, Salvador, Búzios e Santos. Outro roteiro bem interessante é o do navio

Ópera: Santos, Buenos Aires, Punta Del Este, São Francisco do sul
(a terceira cidade mais antiga do
país, localizada em Santa Catarina) e Santos. Também estão programados mini-cruzeiros de três
noites. www.msccruzeiros.com.
br.
Ibero
O destaque é o “2o. Anos Dourados” – a década de 50 está de
volta!”, de 18 a 26 de fevereiro,
com música das grandes orquestras e baile de máscaras, no navio
Grand Mistral. O roteiro inclui Santos, Buenos Aires, Punta Del Este e
Porto Belo. Outro cruzeiro temático
é o “2o. Movida Latina”, com direito
a salsa, samba e zouk (música caribenha). São sete noites de muito
agito musical, de 26 de fevereiro a
05 de março, zarpando de Santos
e passando por Salvador, Ilhéus e
Angra dos Reis. Estão programados também cruzeiros de Reveillon
e Carnaval. www.iberocruzeiros.
com.br.
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marca própria

PANETTONES TRUFADOS COOPERMAIS:

irresistíveis!
O Natal está chegando! Para
evitar as estressantes compras
de fim de ano, aproveite
para adquirir já os deliciosos
Panettones Coopermais, marca
própria Coopercica, nas cinco
lojas.
Eles são muito macios e deliciosos, pois são preparados a partir de
matérias primas selecionadas e ingredientes de alta qualidade como o
ganache, creme de origem francês,
usado para rechear os panetones
trufados. Além disso, apresentam
uma textura muito macia e aroma
natural, o que garante um sabor irresistível.

Os Panettones Coopermais podem ser encontrados nos sabores
Frutas (cristalizadas) e também Floresta Negra (trufado com ganache de
chocolate escuro) e Floresta Branca
(trufado com ganache de chocolate
branco).
ORIGEM
O panetone, também conhecido
na Itália como o pão doce milanês,
teria sido criado no século 15 por um
cozinheiro chamado Antonio Toni e
servido pela primeira vez a um duque italiano. Daí a origem do nome:
“Pão de Toni”.
DICAS
Você sabia que as sobras de panetone podem ser utilizadas na preparação de pavês e tiramissus? O

panetone substitui a tradicional bolacha e deixa as sobremesas muito
mais saborosas.

CARNE ORGÂNIC A

Continua a promoção de Eco Bags

da linha Organic Beef
Ainda dá tempo de participar
da promoção de Eco Bags,
exclusiva da loja 3.
O associado que adquirir carnes
da linha Organic Beef Friboi, no valor acima de R$ 30,00, com apenas
R$ 1,85 vai receber uma linda sacola
Eco Bag. Todo o dinheiro arrecadado
com a venda das bolsas será revertido em mudas de temperos orgâncios, que serão distribuídas no açougue da loja 3, para quem comprar
carne orgânica.
A loja 3 da Coopercica é a única em Jundiaí certificada pelo IBD,
o que possibilita a venda da carne
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orgânica porcionada, em bandejas,
tornando-a mais acessível e fazendo parte do dia a dia do consumidor.
Trata-se de uma carne muito macia,
sem agrotóxicos e sem aditivos. Foi
desenvolvida para atender à demanda de consumidores preocupados
tanto com a origem e qualidade do
alimento, como também com o meio
ambiente e a preservação da natureza. Pensando nisso, o Grupo JBS
desenvolveu uma linha de produtos
ecologicamente correta e sustentável, que aproveitasse toda a oferta
de pastagens naturais, abundância
de água e de natureza encontrada
no Centro-Oeste brasileiro. Organic
Beef, uma carne especial por natu-

reza!
DICAS
- Churrasco: o fogo deve ser
aceso bem antes do horário de servir as carnes, para se obter um braseiro forte, com mais brasas do que
fogo. Enquanto o fogo não está no
ponto de assar as carnes, você pode
preparar aperitivos para amigos e família.
- Tempero para churrasco: para
cortes bovinos magros, o sal grosso
é uma boa opção. Deve-se acrescentar um toque de pimenta-do-reino
moída na hora. Para os cortes maiores e com gorduras, a dica é colocar
a carne para marinar em vinho com
ervas, cebola, alho e especiarias.
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NUTRIÇ ÃO

Conheça as substâncias contidas nos adoçantes
e escolha o melhor para você!
Em 2009, foram vendidos no
Brasil 20 milhões de unidades
de adoçantes e a previsão para
este ano é de um crescimento
de até 10%.
Ainda existe um mito de que adoçantes podem fazer mal à saúde, entretanto, estudos científicos mostram
que até agora não há nenhuma contraindicação para o seu uso.
Não há diferença entre os líquidos ou em pó. Porém, crianças obesas, grávidas, hipertensos e diabéticos devem consumir adoçantes que
não interfiram nos seus problemas
de saúde (ver ao lado). Há adoçantes calóricos (à base de aspartame e
os de frutose; ambos, com 4 calorias
por grama). Os demais não contêm
calorias.
Conheça, a seguir, os tipos de
adoçantes existentes no mercado.
- Aspartame (sintético): composto por aminoácidos aspartato e
fenilalanina. Deve ser consumido até
40 mg/dia/kg, segundo a FDA (Food
Drug Administration).
- Acesulfame K (artificial): produzido a partir de um composto da
família do ácido acético. Segundo a
FDA, é recomendável 15mg/dia/kg.
- Ciclamato de sódio (artificial):
constituído por sais de sódio, cálcio e potássio. Segundo a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), deve ser ingerido até o limite
máximo de 11 mg por quilo de peso
corpóreo ao dia.
- Frutose (natural): extraído de
frutas e do mel. Sem restrição para
magros. É calórico.
- Sacarina: o mais antigo adoçante artificial, descoberto no início
do século XIX. É derivado de uma
substância presente no petróleo.
5mg/dia/Kg, segundo a FDA.
- Stévia (natural): obtido da
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planta de mesmo nome, originária da
América do Sul. Segundo a ANVISA,
ideal é o consumo de 5,5mg/dia/kg.
- Sucralose: um dos adoçantes

mais comercializados nos Estados
Unidos, vem da cana-de-açúcar.
Conforme a FDA, deve ser ingerido
15mg/dia/kg.

Os adoçantes indicados para
quem tem problemas de saúde
- Crianças acima do peso: sucralose e stévia. Eles não fazem mal
e também não aumentam os índices glicêmicos (quantidade de açúcar
no sangue). Porém, não é aconselhável exagerar na dose. A sucralose
tem sabor bem parecido com o do açúcar tradicional, o que é bom,
pois contribui para evitar a rejeição infantil. Já a stévia tem sabor residual amargo, o que pode desagradar as crianças.
- Diabéticos: sacarina, ciclamato de sódio, acesulfame K e aspartame. Estes adoçantes não contêm qualquer tipo de açúcar. Por isso,
não interferem nos níveis glicêmicos dos diabéticos. Os diabéticos
também devem evitar a frutose, por ser derivada de frutas ou mel,
transforma-se em glicose quando metabolizada e, dependendo da
quantidade ingerida, pode alterar drasticamente os níveis de glicemia.
- Grávidas: sucralose e aspartame. Isto porque a sucralose está
entre os adoçante mais seguros para as gestantes. Mas o aspartame
é o mais recomendado pelos endocrinologistas, por ter sido submetido
a uma série de estudos científicos.
- Hipertensos: sucralose, stévia e aspartame. Eles são isentos de
sódio (sal). Evite o ciclamato e a sacarina, pois podem causar a retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial. Quando o hipertenso
apresenta níveis altos de triglicérides, é aconselhável reduzir o consumo de frutose. Nesse caso, evite esses três adoçantes, e opte pela sucralose, stévia ou aspartame. Pessoas com deficiências renais - que
precisam limitar a ingestão de potássio - devem evitar acesulfame K.

melhores adoçantes na cozinha
- Para adoçar sucos, café e chá: aspartame e sucralose. Eles têm
o melhor sabor, pois se assemelham ao açúcar. O gosto residual fica
menos evidente, se não exagerar na quantidade de adoçante.
- Para cozinhar: acesulfame K, frutose, sacarina e sucralose.
Quando vão ao forno, estes adoçantes não sofrem alteração de sabor.
Enquanto o ciclamato de sódio tem o sabor residual acentuado com o
calor, o aspartame perde a capacidade de adoçar se for submetido a
temperaturas superiores a 150 graus.
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ACOMPANHE AS TABELAS COM OS PRINCIPAIS LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS.

Abobrinha brasileira
Abobrinha Itália
Acelga
Batata
Batata doce
Beterraba
Brócolis
Cenoura
Couve-manteiga
Jiló
Pepino caipira
Pepino verde
Pimentão vermelho

Frutas
Tomate

Frutas

Hortaliças e outros
Hortaliças e outros

Abobrinha japonesa
Alho a granel
Berinjela
Cebola nacional
Ervilha
Milho-verde

Abacaxi Pérola
Ameixa nacional
Goiaba
Maçã nacional
Maçã formosa
Mamão papaia
Manga Tommy
Melancia
Melão
Nêspera
Pêra importada
Pêssego importado
Abacate
Abacaxi Havaí
Banana maçã
Banana nanica
Banana prata
Kiwi
Laranja lima
Laranja Pêra
Limão
Manga Palmer
Maracujá
Nectarina nacional
Uva Benitaka

Uva Brasil
Uva Itália
Uva Rubi
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Frutas

Abóbora moranga
Ameixa importada
Rabanete
Agrião
Caqui Fuyu
Rúcula
Alface
Caqui Rama Forte
Salsinha
Almeirão
Coco seco
Vagem
Cheiro-verde
Laranja Bahia
Chuchu
Laranja Kinkan
Escarola
Mexerica cravo
Espinafre
Mexerica Ponkan
Gengibre
Morango
Mandioca
Tangerina Murcote
Pimentão amarelo
Pimentão verde
Quiabo
Os conceitos atribuídos aos hortifrutis poderão ser alterados de acordo com possíveis mudanças climáticas.

Hortaliças e outros

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Procure sempre comprar alimentos da época, pois a abundância na oferta garantirá um preço bem acessível e alimentos mais
saborosos. Observe, a seguir, os critérios de classificação dos hortifrutis:
ÓTIMO: boa oferta do produto, preços mais baixos e melhor qualidade.
BOM: oferta estável e preços equilibrados, com valores oscilando de acordo com a procura.
REGULAR: produto fora de safra, ou seja, pouca oferta na comercialização dos produtos no mercado. Tendência de alta nos
preços e nem sempre com a qualidade desejada.
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