Prezados associados,
Fui incumbido de escrever um texto desejando
boas festas e Feliz Ano Novo, mas este tema é
tão repetitivo que resolvi refletir sobre o ano que
está terminando e fazer planos para 2012, que
por sinal foi escolhido pela ONU como o Ano
Internacional do Cooperativismo. Para a família
Coopercica foi um bom ano, pois conseguimos
melhorar as ofertas, modernizar e ampliar nossas instalações e profissionalizar ainda mais
nossos colaboradores.
Para o próximo ano, estamos planejando continuar com muitas ofertas, aumentar os sorteios
para nossos associados e ainda, se possível,
distribuir sobras ao final do exercício. Mas isso
só será possível se continuarmos com o prestigio de nossos associados, apoio dos nossos
parceiros e empenho dos nossos colaboradores.
Vamos juntos, através da filosofia cooperativista, buscar um ano repleto de realizações.
Bom Natal, boas festas e nosso muito obrigado
pelo prestígio e apoio.
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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 3308-3050

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

Loja 5
Av. da Saudade, 351 Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556
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 3,4 e 5: 2ª a sab: 8h às 22h e dom:
3
8h às 18h *Exceto dias 24 e 31 de dezembro

Comunique-se
Com a palavra, nosso associado!
A partir desta edição, estaremos publicando cartas e e-mails
dos associados. Quem abre a coluna é o sr. Júlio César B. de
Souza, sócio da Coopercica desde 2003.

Campo Limpo Paulista, 25 de setembro de 2011.
A todos que fazem com dedicação esta cooperativa ser o que é hoje.
Apesar de morar em Campo Limpo, gosto de fazer a despesa do mês na loja 3 (Antonio F. Ozanan). Mesmo antes de
inaugurar a loja de Campo Limpo, eu já fazia compras na loja 3.
Infelizmente, alguns mercados têm deixado a desejar. Até algumas mercadorias que deveriam ter preços mais em conta,
estão com preços absurdos. Não estou dizendo isso para agradar a Coopercica, mas porque é a pura verdade.
As duas vezes em que precisei da Coopercica, liguei e o meu problema foi resolvido. Assim, pude fazer com tranquilidade
a despesa do mês.
Vocês estão de parabéns e espero que continuem sendo dedicados e principalmente pessoas que procuram dar o melhor
atendimento aos seus associados. Deus os abençõe.
Júlio César B. de Souza
Prezado associado Júlio,
Ficamos muito satisfeitos e honrados com os seus comentários. Seus elogios comprovam que estamos no
caminho certo, muito comprometidos com os nossos associados. Obrigado por nos contatar.
Rogério Sartorato
Gerente de Comunicação da Coopercica

Orquestra Terra da Uva

Uma cooperativa de violeiros
Sob a regência de Daniel Franciscão, foi fundada este ano a Orquestra de Violeiros Terra da Uva,
com 30 músicos, entre eles violeiros, baixista e percussionista. A Orquestra teve seu nome escolhido em
homenagem à cidade de Jundiaí e preza pela alta
qualidade musical e arranjos diferenciados na execução de canções como Romaria, de Renato Teixeira;
O Trenzinho Caipira, de Villa Lobos; Disparada, de
Geraldo Vandré e Viola Enluarada, de Marcos e Paulo Sérgio Vale.
Daniel, que foi regente da Orquestra Jundiaiense de Viola Caipira de 2009 até meados de 2011,
explicou como surgiu a nova orquestra. “Sentimos
a necessidade de trabalhar com mais liberdade em
relação às diretrizes do grupo e, neste novo trabalho,
estamos estruturados em forma de cooperativa de
músicos, com estatuto próprio, direção em departamentos e conselho administrativo”.
4

A formação atual é
bem parecida com a anterior. Por isso, o alto
nível musical das apresentações
permanece.
Inclusive, a Orquestra de
Violeiros Terra da Uva
está agendando várias
apresentações na cidade.
No dia 14 de dezembro se apresentou na Casa da
Cultura, no centro de Jundiaí.
Quem quiser fazer parte da Orquestra de Violeiros Terra da Uva, deve entrar em contato com Daniel,
pelo telefone (11) 9776-2827. Os ensaios acontecem
às sextas-feiras, das 20h às 22h, na Av. União dos
Ferroviários, 3316, sede do Clube do Carro Antigo de
Jundiaí. No mesmo local, funciona a Escola de Viola
Caipira Daniel Franciscão.

COOPERCICA

COOPERCICA
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Mascote

Como surgiu o Hipoupó,
o mascote da Coopercica
A Coopercica acaba de anunciar seu mascote, o hipopótamo Hipoupó, que
ajudará na comunicação entre a cooperativa e os seus associados.
O mascote vai participar como interlocutor
das ações da Coopercica, por exemplo, apresentando campanhas socioambientais, educativas, culturais, entre outras.
O Hipoupó foi idealizado também para ser o
“amigão” das crianças, o irmão que dá conselhos e orienta; o “cara” do bem, politicamente
correto, que valoriza a ética. Já o foco nos adultos se dará através das campanhas institucionais, onde ele será o apresentador das ofertas
e das promoções.
O Hipoupó foi criado para ser o símbolo da
economia associado à qualidade.
Nas próximas campanhas, ele fará parte das
ações interativas, como brincadeiras e jogos,
que podem ser acessados pela internet no site
www.coopercica.com.br. A criança poderá imprimir os passatempos e depois interagir.
O Hipoupó já participa das mídias sociais.
Portanto, ele pode ser seguido no twitter (@
hipoupo) e adicionado no Facebook (hipoupó).
Em ambas as redes ele trará diariamente notícias de saúde, bem-estar, economia, promoções e ofertas da Coopercica. Também dará
dicas de links de matérias interessantes e novidades culturais da região.

Perfil
O Hipoupó tem aproximadamente 18 anos e
por ter essa idade pode participar de qualquer
tipo de campanha da Coopercica (doação de
sangue, campanha de trânsito, Dia dos Namorados, etc.).
Portanto, ele foi idealizado como jovem, dinâmico, bem versátil. Corre, pula, brinca, gosta
de comer bem, mas sempre pensa em ter uma
vida saudável.
Foi escolhido um hipopótamo para ser o
mascote, entre outras razões, por ser aparentemente um animal inofensivo, bonachão, tranquilo. Em nossa pesquisa identificamos alguns
personagens de hipopótamo, como a Glória do
Madagascar e o Peter Potamus dos desenhos
de Hanna-Barbera.
Em relação às cores, o verde, além de ser
uma das cores oficiais da Coopercica, homenageia o Jotalhão, um dos maiores ícones da
propaganda nacional, criado por Maurício de
Souza, e adotado pela extinta Cica para ilustrar
suas latas de molho de tomate. O Jotalhão acabou se tornando uma poderosa ferramenta de
marketing dessa empresa.

Prêmio 1 • Erik D’Ambrósio Muniz (Nintendo Wii)
Prêmio 2 • Márcio de Paula Bueno (Bicicleta Aro 26)
Prêmio 3 • Rosa Custódio Rosa (Kit Patins)
* Sorteio realizado no dia 03 de dezembro, na loja 1
da Coopercica.
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Foto meramente ilustrativa

Ganhadores do Concurso Cultural:
“Mascote Coopercica”

COOPERCICA

7

Promoções

Promoções

“Especial de Natal Coopercica” irá
sortear 155 cestas em dezembro
Foto meramente ilustrativa

Não dá para ficar fora desta
campanha.

Coopercica está vendendo ingressos
para o Zooparque com desconto!

Trata-se do “Especial de Natal Coopercica”,
que irá sortear 155 cestas natalinas Alcamp de
1 a 31 de dezembro, sendo cinco por dia (uma
para cada loja). Para participar é muito fácil.
Basta destacar o seu cupom fiscal e depositálo na urna desta promoção, instalada nas lojas
Coopercica. O sorteio será diário, às 10 horas,
nas cinco lojas. Consulte regulamento nas lojas
e boa sorte!!!!

Somente os associados poderão adquirir esses ingressos promocionais. Um adulto, acompanhado de uma criança de até 12 anos, paga
só R$ 15,00. O parque oferece muitas opções
de lazer para o visitante, como amplos recintos
que reproduzem o habitat natural de animais e
aves. O Zooparque conta também com grande
área coberta, onde se pode caminhar e observar mais de 500 pássaros, sem barreiras. Possui excelente infraestrutura, como restaurante,

“Plástico não é Lixo”

“Feliz Natal Nissin”
Foto meramente ilustrativa

A Coopercica & Avec até o dia 17 de
dezembro estarão realizando a
promoção “Feliz Natal Nissin”, que
irá premiar cinco associados (um
por loja) com TVs LCD 32 polegadas
CCE Stile D 32.

Para participar, ao adquirir cinco refrescos
Mid ou Fit (sabores), o associado deverá
apresentar o seu cupom fiscal, até o dia 23 de
dezembro, para retirar um cupom de sorteio que
deverá ser preenchido e depositado na urna
desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas.
COOPERCICA

Termina dia 31 de dezembro a
promoção “Plástico não é Lixo”,
uma realização da Coopercica e
Girocamp.

Campanha
Participe do “Natal sem Fome”
Foto meramente ilustrativa

A Coopercica & Avec também vão
sortear cinco TVs AOC 42” Full Hd com
conversor digital (uma por loja), no
dia 24 de dezembro, às 10 horas.

lanchonete, loja de artesanato, auditório e estacionamento. Abre todos os dias,
das 9h às 17h.
Fica na Rodovia D. Pedro I, km 95,5 (SP - 065).
Mais informações, pelos
telefones 4495-8299 ou
4495-8311 ou no site www.
zooparque.com.br

Será sorteado - entre os associados que
comprarem produtos Giromix- um kit decoração
ecológico, composto por uma mesa piquenique,
seis banquetas, duas floreiras, 12 deck´s e um
coletor de resíduos. O sorteio será no dia 7 de
janeiro de 2012, às 10 horas, na loja 3 (V. Rio
Branco). Participe e consulte regulamento nas
lojas Coopercica!

O sorteio acontecerá no dia 18 de dezembro.
Para participar, ao comprar três produtos Nissin
Miojo (sabores), o associado deverá apresentar
o cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio, que
deverá ser preenchido e depositado na urna
desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
Consulte o regulamento nas lojas.

Coopercica & Avec sorteiam TVs de 42”
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As cinco lojas Coopercica continuam vendendo ingressos
com desconto para o Zooparque Itatiba, o primeiro zoológico
temático do Brasil com 1.400 animais.

Você pode doar alimentos não perecíveis, nas
urnas instaladas nas cinco lojas e ajudar as
pessoas carentes de Jundiaí e região.
A campanha “Natal sem Fome” termina dia 24 de dezembro
e 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). A Coopercica conta
com a sua participação!
COOPERCICA
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Novidades

Associados gostaram da ampliação da loja 2
Esta loja FICOU MAIS AMPLA, MODERNA E ganhou quatro check-outs NOVOS.

No dia 09 de dezembro, a loja 2 (Eloy Chaves) foi reinaugurada com a realização de sorteios (vale-compras de
R$100,00) e promoções (como a Hora do Prêmio). Os associados aprovaram a ampliação das instalações e comentaram que a loja está mais bonita e alegre. Quem esteve na loja, ganhou bolo, pipoca e algodão doce. Confira abaixo a
opinião dos associados.

Sueli Bernadini Lima: “Já gostava de fazer compras aqui. Mas agora
ficou mais agradável. A loja está mais
alegre, ficou mais fácil de transitar
pelos corredores. Adoro a comida da
rotisseria”.

Érica Alecrim e o irmão José
Reinaldo: “A loja está mais atraente
com a mudança visual dos caixas.
Faz 10 anos que eu compro nesta
loja e o meu marido almoça todos os
dias na loja 3 da Coopercica. Aliás, a
carne da Coopercica é a melhor da
região. Adoro as promoções de quarta-feira. O atendimento é muito bom
e sempre é oferecido café da manhã
nesta loja”.

Marli Francisca Ventura: “Adorei ganhar uma sanduicheira na Hora
do Prêmio. Moro há mais de 20 anos
no Eloy Chaves e compro aqui desde que abriu esta loja. Gosto de fazer
compras na Coopercica. Um dos pontos fortes daqui é o setor de carnes. A
ampliação ficou muito boa”.

Michele Bianchini: “A ampliação
aconteceu na hora certa, pois a loja
tem muito movimento e precisava de
mais caixas. Com a reforma, a loja ficou mais espaçosa. Gosto do setor
de hortifrutis, pois os produtos estão
sempre fresquinhos”.

Adenilson Aparecido Gomes:
“Gosto muito de comprar carnes aqui,
a qualidade é muito boa. Frequento
esta loja de 3 a 4 vezes por semana.
Com a ampliação da loja, ficou mais
gostoso fazer compras”.

Nova fachada da
Loja 2 - Pq. Eloy Chaves
Sônia Camargo Hilário: “Faço
compras todos os dias aqui. A ampliação da loja agilizou o movimento
nos caixas. Gosto muito dos pratos
comercializados na rotisseria e também do atendimento em geral”.
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Maurílio Anzolin: “Estou com sorte. Acabei de ganhar um vale-compras
de R$ 100,00. Compro na Coopercica
há 42 anos. Faz tempo também que
frequento a loja do Eloy Chaves, que
é ótima e fica perto da minha casa.
Pelo menos duas vezes por dia compro pão aqui. O preço da Coopercica
é bom”.
COOPERCICA

Luzia Condini Yoshizato e sua
neta Érika: “Depois da reforma, a loja
ficou enorme.
Todos os dias eu compro aqui.
Adoro as promoções da Coopercica.
As verduras da Feirinha são muito
boas”.

COOPERCICA
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Turismo
Circuito das Águas
Paulistas é relaxante!
Se você ainda não resolveu onde vai passar o Reveillon
ou as férias de verão e não quer viajar para um lugar muito
longe, o Circuito das Águas Paulistas é uma ótima opção.
Acompanhe, a seguir, as cidades que fazem parte desse
roteiro turístico.

Águas de Lindóia
Com ampla rede hoteleira, é um dos mais tradic
ionais
balneários termais paulistas. Situa-se numa
região de
vales e montanhas, na Serra da Mantiqueir
a.
Atrações: Balneário Municipal, passeio de trenz
inho
(sai da praça central e percorre outros centros
turísticos,
como a Represa Cavalinho Branco e o Cristo
Redentor),
Morro do Pelado (com 1.400 m de altitude, onde
saltam
asas-deltas e paragliders).
Distância de Jundiaí: 120 Km
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Socorro
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Fazendo a Feira

Consumo

DEZEMBRO

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.

Cereja

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora cabotia
Abobrinha
Alho
Jiló
Vagem

Ameixa nacional
Cereja
Laranja-Pêra
Lichia
Manga Tomy
Melancia
Melão
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi

A cereja, fruto da cerejeira, é origináia da Ásia. Existem
muitas variedades, mas todas têm vitamina A, cálcio e fósforo. A cereja doce, de polpa macia e suculenta, é geralmente servida ao natural como sobremesa ou usada para
enfeitar pratos. Já a ácida, de polpa bem firme, é usada
na fabricação de compotas e conservas. 100g de cereja
fornecem 63 calorias.

Prazo foi prorrogado até 31 de março
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Parece que falta imaginação, criatividade. O pior de tudo é que ainda “bate” aquele estresse de final de ano, quando as pessoas
ficam mais cansadas e irritadas. Conclusão: compram o primeiro produto que encontram ou demoram a se decidir e mesmo assim
se arrependem depois. Para evitar esse “mico” e facilitar a vida dos associados, uma sugestão é adquirir as Cestas de Natal Alcamp,
em oito modelos. E boas compras!!!!!

Kit Infantil

Estilo
18 itens - grátis
sacola decorada
caça-palavras ou
de bolas coloridas.
14 itens - grátis 1 DVD Disney
e sacola Mickey.

Recadastramento eleitoral
Os eleitores de Jundiaí já podem esquecer as
longas filas para o recadastramento biométrico
obrigatório. O Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP) prorrogou o prazo - que
terminava em 16 de dezembro - para 31 de
março de 2012.
Quem não fizer seu recadastramento até a
nova data, terá seu título de eleitor cancelado e
não poderá votar nas eleições do ano que vem.
Para se recadastrar, o eleitor de Jundiaí
deve se dirigir ao prédio da Central de
Recadastramento (R.dos Bandeirantes, 103,
Centro) ou agendar pelo site www.ter-sp.jus.br.
No dia do atendimento, é preciso levar
um documento de identificação com foto,
comprovante de residência (emitido entre julho
do ano passado e abril deste ano) e o título de
eleitor.

É difícil presentear amigos e parentes, principalmente no Natal.

Roma
20 itens - grátis sacola
decorada caça-palavras.

Nápoles
22 itens - grátis sacola
decorada frutas.

Capri
23 itens - grátis sacola
decorada bolas coloridas.

Aposentados

A Central de Recadastramento do Eleitor de
Jundiaí divulgou nota a respeito dos eleitores
com mais de 70 anos que, por lei, não são mais
obrigados a votar.
Segundo o comunicado, a Delegacia da
Receita Federal e a agência do INSS foram
consultadas e esclareceram que aposentados
com idade superior a 70 anos não sofrerão
qualquer interrupção no recebimento do seu
benefício previdenciário, no caso do cancelamento
do título eleitoral por não comparecimento ao
recadastramento biométrico.

COOPERCICA

Siena
24 itens - grátis sacola
decorada caça-palavras.

Florença
25 itens - grátis sacolas
bolas coloridas.

COOPERCICA

Amore
22 itens (sem bebida
alcoólica) - grátis
caixa decorada.
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Nutrição

Reflexão

Oleaginosas e frutas
secas enfeitam as
mesas nas festas e
são nutritivas

Família é um prato que emociona!
F

Amêndoa, avelã, castanha-do-Pará,
castanha-de-caju, pistache e noz, além
de enfeitarem as mesas nas festas de
Natal e Ano Novo, já são muito usados
como ingredientes em saladas, assados,
massas, pães, bolos e nos tradicionais
panetones. Além de gostosos, são ricos
em nutrientes.
As frutas secas como figo, damasco, tâmara e uva-passa também são muito consumidas
nessa época e tornam-se ingredientes saborosos no preparo de sobremesas.

Curiosidades
• Para os romanos, as avelãs evitavam a
fome; as nozes simbolizavam a abundância e
a prosperidade e as amêndoas protegiam as
pessoas dos efeitos da bebida. Isso explica a
tradição de servirem esses alimentos no Natal.
• As amêndoas e nozes surgiram no Oriente. O
plantio das nozes na Europa começou por volta do século IV, com os descendentes de Júlio
César. Eles acreditavam que as nogueiras eram
árvores sagradas.
• O consumo mundial de oleaginosas aumentou com a participação brasileira, graças à
chegada dos portugueses no século XVI.
A nossa castanha-do-pará ficou mundial-

mente conhecida como “Brazil nuts” e é originária da região amazônica, onde surge como fruto
da castanheira-do-pará, árvore que pode atingir
até 50 metros de altura.
• O Brasil também contribuiu para a popularização da castanha-de-caju, considerada o
verdadeiro fruto do cajueiro e que tem grande
valor econômico e nutricional.

Propriedades
Apesar de serem calóricas, as oleaginosas
têm uma grande vantagem: são ricas em nutrientes e fazem parte dos alimentos que ajudam, e muito, na luta contra o envelhecimento.
É indicado consumir até cinco unidades por dia,
o que significa ingerir cerca de 136 calorias, no
caso da castanha-do-pará.
Entre as principais sementes, destacam-se
as nozes, amêndoas, castanhas e avelãs. Elas
fornecem gorduras boas, que podem, por exemplo, reduzir o colesterol e atuar como antioxidantes. Também oferecem proteínas essenciais
para a formação e recuperação muscular, além
do selênio e da vitamina E previnem o envelhecimento.

amília é um prato difícil de se preparar,
pois são muitos os ingredientes. Reunir todos é
um problema, principalmente nas festas do Ano
Novo.
Pouco importa a qualidade
da panela. Fazer uma família
exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer
um. Truques, segredos... Tudo
é imprevisível.
Às vezes, aparece a preguiça, a conhecida falta de imaginação sobre o cardápio, mas
a vida sempre arruma um jeito
de nos motivar. Então, só nos
resta colocar o avental, pegar
a tábua, a faca mais afiada e
tomar alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se
envergonhe de chorar. Família é um prato que
emociona. E a gente chora mesmo. De alegria,
de raiva ou de tristeza.
Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram
o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com
delicadeza, essas especiarias podem deixar o
prato muito mais gostoso e colorido.
É preciso estar atento também aos pesos e
as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo
e, pronto, é um verdadeiro desastre. Família é
um prato extremamente sensível. Os ingredientes precisam ser bem pesados e medidos.
Outro detalhe: é preciso ter boa mão, ser
profissional, principalmente na hora em que se
decide meter a colher. Saber meter a colher é
uma verdadeira arte. Uma grande amiga minha
desandou a receita de toda a família, só porque
meteu a colher na hora errada.

O pior é que ainda tem gente que acredita
na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo
ilusão. Não existe Família ao Molho Pardo, em
que o sangue é fundamental
para o preparo da iguaria. Família é afinidade, é à “Moda da
Casa”. E cada casa gosta de
preparar a família a seu jeito.
O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras
e os lugares. De repente, feito
um milagre, a família está reunida e esperando a comida ser
servida.
Há famílias doces, meio
amargas e outras são apimentadíssimas. Há também as que
não têm gosto de nada, seriam assim um tipo
de Família Dieta, que você suporta só para
manter a linha.
Seja como for, família é um prato que deve
ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma
família fria é insuportável, impossível de se engolir.
Enfim, receita de família não se copia, se
inventa. A gente vai aprendendo aos poucos,
improvisando e transmitindo o que sabe no diaa-dia. Muita coisa se perde na lembrança.
Porém, por mais sem graça, por pior que
seja o paladar, a família é um prato que você
tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe
o pão naquele molhinho que ficou na porcelana,
na louça, no alumínio ou no barro.
Aproveite ao máximo. Família é um prato
que, quando se acaba, nunca mais se repete.

Calorias
Amêndoas: 116 cal, em 20g.
Avelã: 126 cal, em 20g
Castanha-de-caju: 114cal, em 20g
Nozes: 124 cal, em 20g
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Horário de funcionamento
das lojas em dezembro
Nos dias 24 e 31 de dezembro, as cinco lojas
Coopercica vão funcionar das 7h às 21h.
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Arroz com Maçã e Passas

Farofa de Natal com Abacaxi

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

5 fatias de abacaxi pérola
2 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola média picada em cubinhos
4 colheres (sopa) de uva-passa
1 xícara (chá) de farinha de mandioca
100g de salsa picadinha
sal a gosto

Modo de preparo

Modo de preparo

Aqueça o azeite, doure a cebola e o alho. Junte o arroz
e refogue muito bem. Coloque o sal a gosto. Acrescente
a água e deixe ferver. Depois de pronto, reserve. Em
uma panela, coloque a manteiga, a maçã e as passas,
refogue bem e misture ao arroz já pronto. Sirva imediatamente. Dica: se desejar substitua as uvas-passas por
castanhas picadas.

Pique o abacaxi em pedacinhos, coloque em uma panela e adicione o açúcar. Deixe ferver, em fogo médio,
por 3 a 4 minutos. Escorra o líquido e reserve. Em uma
frigideira derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar
bem transparente. Adicione as uvas-passas e a cebola refogada ao abacaxi reservado e misture bem. Aos
poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem.
Acerte o sal. Ainda com o fogo ligado adicione a salsa
picada e mexa bem. Sirva ainda quente.

Copa Lombo Perfumado

Torta Alemã

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1,2 kg de copa lombo
2 colheres (chá) de talos de coentro
1 colher (chá) de erva-doce
1/2 colher (chá) de cravo
3 unidades de anis-estrelado
2 unidades de canela em pau
3 colheres (chá) de pimenta-do-reino em grãos
1/4 xícara (chá) de sal grosso
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de alho picado

Modo de preparo
Em uma frigideira, doure todos os temperos exceto o
sal, o açúcar e o alho, sem deixar queimar. Retire do
fogo e acrescente os ingredientes deixados à parte. Misture bem e, com eles, tempere a carne. Coloque em um
saco plástico a carne com os temperos, e deixe na geladeira por 48 horas, virando o saco de posição a cada 12
horas. Transfira a copa lombo com os temperos para um
filme plástico, envolvendo-o em várias camadas. Leve
a carne, envolvida no filme, para cozinhar na água em
fogo baixo, por três horas. Retire da água e, com cuidado, retire o filme. Elimine o excesso dos temperos da
carne e leve ao forno até dourar. Fatie e sirva.

2 potes de damasco hidratado e cozido levemente
1 1/2 pacote de manteiga sem sal
2 xícaras (chá) de glaçúcar
3 gemas passadas pela peneira
1 colher (sobremesa) de baunilha
1 lata de creme de leite com soro
2 pacotes de bolacha maizena

Cobertura
•
•

1 tablete de chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo
Para a cobertura, retire o soro do creme de leite e reserve-o para umedecer as bolachas. Derreta o chocolate
em banho-maria com o creme de leite até ficar uma mistura bem lisinha. Reserve.
Bata na batedeira a manteiga com o glaçúcar, as gemas
e a baunilha. Desligue a batedeira e junte o creme de leite com soro. Reserve. Monte a torta em forma desmontável forrada com papel manteiga. Primeiro, coloque no
fundo e nas laterais as bolachas já umedecidas; depois,
coloque o creme, pedacinhos de damasco, alternando
as camadas até terminar. A última camada deve ser de
creme. Leve à geladeira de um dia para o outro. Desenforme a torta e ainda gelada coloque a cobertura fria.

Foto ilustrativa

3 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
1 colher (sopa) de azeite
1/2 cebola ralada
1 dente de alho amassado
1 colher (sopa) de manteiga
1 maçã cortada em cubos pequenos
1/2 xícara (chá) de uvas-passas sem sementes
sal a gosto

Receita enviada pela associada
Maria das Graças Cirilo de Godoy
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