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Saúde
Cuide bem dos
seus olhos!
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de
cada dez casos de perda de visão, oito poderiam ser
evitados se detectados precocemente com visitas periódicas
ao oftalmologista.
Embora a maioria dos problemas oftalmológicos se manifeste a
partir dos 40 anos (com os sintomas iniciais da vista cansada, ou seja,
dificuldade em ler de perto), hoje se recomenda que a primeira consulta
deva ocorrer entre dois e três anos de idade.
A partir dos três anos já é possível diagnosticar casos de miopia,
astigmatismo e hipermetropia. Se essas doenças não forem corrigidas, podem
levar à perda visual.
O oftalmologista pode detectar doenças sistêmicas crônicas, tais como pressão arterial elevada
e diabetes.
Portanto, marcar uma consulta com um oftalmologista, é cuidar da sua saúde ocular. É indispensável
fazer uma visita uma vez por ano.

Doenças
A catarata (maior causa de cegueira reversível), o glaucoma (perda progressiva de visão lateral) e
a degeneração macular relacionada à idade podem levar à cegueira a partir dos 60 anos, segundo a
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SOB).
Estima-se que 900 mil brasileiros são portadores de glaucoma, porém acredita-se que esse número
seja ainda muito maior.
A boa notícia é que 80% dessas doenças têm prevenção e tratamento, inclusive com modernos
recursos cirúrgicos. Além disso, bons hábitos ajudam a prevenir problemas oculares, como não fumar,
não se expor ao sol sem proteção (óculos, chapéu e filtro solar) e alimentação saudável rica em
vitaminas e sais minerais.
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Pesquisa

Terceira Idade

Brasileiros estão comendo
mais em casa

“Memórias e Lembranças”: tema da
Semana do Idoso de Jundiaí

O consumo de alimentos nas residências dos
brasileiros deve crescer 39,6% entre 2014 e 2019,
segundo pesquisa.

Em setembro, acontece a 18a Semana do Idoso de Jundiaí, promovida pela
Prefeitura do município. Acompanhe a seguir a programação. A entrada é franca e
os interessados não precisam se inscrever.

As vendas de produtos congelados cresceram 13,9%
em volume sobre 2013. Nesse segmento não estão
incluídos pratos prontos e pizzas congeladas, cuja alta foi
de 17,4%. Também tiveram aumentos expressivos sorvetes
(17,1%) e massa fresca (12,1%). O principal fator que
impulsionou as vendas foi a mudança de comportamento dos
consumidores, que reduziram a alimentação fora de casa. A
praticidade desses itens – já que cada vez mais mulheres estão
inseridas no mercado de trabalho - também pode ter contribuído
para o crescimento das vendas.

▪ 17/09 – 8h30 - Abertura com um grande Sarau no Grêmio Recreativo. End: R. Rangel Pestana, 334 (Centro).
▪ 18/09 – 8h30 - Lançamento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, pela Secretaria de Saúde e Ministério
da Saúde, no Centro de Convivência do Idoso (CRIJU), no Complexo Argos. End: Av. Dr. Cavalcanti, 396 (V.
Arens).
▪ 19/09 – 13h30 - Baile no Centro de Convivência do Idoso (CRIJU)
▪ 23/09 – 18h - Concurso Miss e Mister, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região.
End: R. 15 de Novembro, 1336 (Centro).
▪ 21 a 26 – Atividades nos bairros de Jundiaí.

■ Bolachas
De acordo com a Nielsen, as vendas de biscoitos cresceram 8%, de janeiro a maio, puxado pelo aumento do
consumo de bolachas recheadas e integrais, que já ultrapassou a 10%. A justificativa é de que o biscoito oferece
prazer ao consumidor.

População está envelhecendo

■ Convênio médico
É o terceiro maior desejo dos brasileiros, depois da educação e da casa própria. Foi o que apontou a pesquisa
realizada pelo Ibope Inteligência.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a população mundial está envelhecendo graças ao
avanço da medicina e a melhora na qualidade de vida. Estima-se que por volta do ano de 2025, pela
primeira vez na história da humanidade, o número de idosos será maior do que o de crianças.
No Brasil, a expectativa de vida é de 68 anos para os homens e 75 anos para as mulheres. Atualmente existem
cerca de 13,5 milhões de idosos no país, que representam 8% da população. Mas até 2020 serão 32 milhões e o
Brasil, que já foi um país de jovens, será o sexto no mundo com o maior número de idosos.

Segurança
Cinto salva vidas!
O uso do cinto de segurança pode evitar 6 mil mortes no trânsito por ano. A quantidade de
multas aplicadas pela falta do cinto cresceu 158% em 2 anos. Em 2014, foram mais de 62 mil
infrações.
Sete entre 10 vítimas fatais de acidentes nas estradas de São Paulo que estavam no banco de
traz dos veículos não usavam cinto, conforme levantamento da Agência de Transporte do Estado
de São Paulo, realizado de 2011 a 2014.
A lei diz que o cinto deve ser usado por todas as pessoas no carro e a multa é considerada
grave. O motorista leva 5 pontos na carteira e tem que pagar R$127,69 por passageiro sem
cinto.
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Sorteios

Cooperativismo
Cooperativas promovem
benefícios sociais!

Confira os ganhadores do
“Arraiá da Corrida Relâmpago”
• Sorteio realizado em 29 de junho, nas seis lojas Coopercica.

“A importância do cooperativismo se dá pela possibilidade de grupos de pessoas, com interesses
comuns, se unirem e se organizarem. O resultado é a conquista dos seus objetivos”, comentou
o presidente da Coopercica, Orlando Marciano, no Dia Internacional do Cooperativismo (04 de
julho).

Benefício social
“Somos mais de um bilhão de cooperados no mundo; o maior exército do
bem. As cooperativas são empreendimentos econômicos que promovem
benefícios sociais. Não concentram renda ou acumulam capital, pois
existem simples e necessariamente para melhorar as condições de vida
de seus cooperados”, destacou Edivaldo Del Grande, presidente da
Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp).
Segundo Del Grande, em São Paulo concentram-se 33%
dos cooperados. “Precisamos divulgar melhor os benefícios do
cooperativismo para a sociedade; poucos sabem que o Índice de
Desenvolvimento Humano, o IDH, é maior onde há atuação de
cooperativas", concluiu.
Conforme a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), o
cooperativismo brasileiro atua em 13 setores da economia, com maior
participação no agropecuário, crédito e saúde. Até 2016, a previsão é
chegar aos 12 milhões de cooperados.

Loja 1: Daniella Prado Petta e Eriberto
Venâncio Rodrigues

Loja 4: Marilda Fátima P. Suenson e
Milton Pereira Silva (representado pela
esposa Marli Ap. D. de O. Silva)

Loja 2: Helena Benedita Debone Simões
e Rosa Maria Januário Sucena

Loja 5: Patrícia Santana Mortati e
Arão Lucas Ribeiro

Loja 3: Alessandra Regina S. Razera e
Neusa de F. Semensatto Rosseto

Loja 6: José Domingos da Silva e
Roberta Aparecida Rogato

Imagem meramente ilustrativa.

A história desta cooperativa de consumo começou em 14 de abril de 1969, com 62 cooperados, um
check-out e cinco funcionários, ocupando 250 m2 de uma área cedida gratuitamente pela extinta Cica.
Passados 46 anos, a Coopercica transformou-se numa rede com seis modernas e bem equipadas
lojas, com mais de 159 mil cooperados cadastrados.
Orlando apontou como fatores de sucesso a gestão participativa e democrática, focada nos objetivos
dos cooperados. “O principal benefício é participar da gestão e, como todo cooperado, usufruir dos
serviços prestados, que normalmente são melhores que os da concorrência”, completou.
Para Orlando, os cooperados têm vantagens, como desfrutar de preço justo, qualidade, higiene
e atendimento superior. “Além desses diferenciais, a Coopercica mantém convênios com diversas
empresas que propiciam descontos ao ser apresentado o cartão de cooperado”, acrescentou.

Promoções
“Que tal uma Sopa Vono?”

História
O cooperativismo surgiu na Inglaterra, no bairro de Rochdale, em 21 de
dezembro de 1844, através de 27 tecelões e uma tecelã que fundaram
a "Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale", como alternativa
de trabalho. Nessa época, mulheres e crianças eram exploradas em
trabalhos insalubres e longas jornadas de até 16 horas. Além disso, o
desemprego era grande, resultado da Revolução Industrial.
A fundação de uma pequena cooperativa de consumo mudou os
padrões econômicos da época e originou o movimento cooperativista.
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A Coopercica e a Ajinomoto estão realizando a promoção “Que
tal uma sopa Vono?”, de 04 de julho a 23 de agosto, que irá sortear
seis microondas Consul Facilite 20 litros (um por
loja), no dia 24 de agosto. Para participar, na compra
de 3 unidades de Sopas Vono, o cooperado deverá
retirar um cupom de sorteio, para ser preenchido e
depositado na urna, instalada nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!
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Promoções
Participe do
“Meu Pai é Craque” !
A Coopercica está realizando até o dia 30 de agosto a sensacional
promoção “MEU PAI É CRAQUE”, que irá contemplar seis
cooperados (um por loja) com camisas oficiais do seu time do
“coração”.
Para participar, nas compras acima de R$ 50,00, os cooperados
só terão que depositar o cupom fiscal na urna desta promoção,
instalada nas seis lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 31 de agosto, às 10 horas. Consulte o
regulamento e boa sorte!!!!!

Homenagem

Pai, este homem é você!
Meu mestre, meu contador de histórias que traz no coração tantas memórias. Já
me ensinou tanto e ainda me surpreende com os seus ensinamentos.
Meu porto seguro. Seu olhar continua de menino, mas, na realidade, está sempre
atento, mostrando o caminho da vida. Por onde passa, espalha força, confiança e
esperança.
Meu herói, muito admirado e meu verdadeiro espelho, com tantas virtudes e
também alguns limites.
Meu amigão, alegre e brincalhão; às vezes, silencioso
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Evento
Coopercica promove café da manhã nas lojas
Para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo (4 de Julho), a Coopercica presenteou seus
cooperados com um café da manhã, realizado nas seis lojas, em 17 de julho passado.

Futebol Americano
Sou Jundiaí, sou Paulista, sou Ocelots!
Fundado no início de 2011 e batizado com o nome de Jundiaí Ocelots (que significa jaguatirica e esse
animal é nativo da cidade), o time está filiado à Federação Paulista de Futebol Americano (FEFASP) e
disputará a Taça Nove de Julho, para tentar o bicampeonato.
O Ocelots segue os princípios do futebol americano: dentro de campo,
evoluir no esporte; fora de campo, focar em campanhas de solidariedade.
Atualmente, o time conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí e da
Academia Performance Health and Fitness. Para conseguir efetuar o
planejamento, a equipe busca investidores e apoiadores, pessoas que
acreditam na evolução do futebol americano no Brasil. E o cenário deste
esporte no Brasil é promissor.
O objetivo da equipe é proporcionar lazer e entretenimento, além
de divulgar o nome da cidade através de mais um esporte que vem
crescendo muito no País.
* Mais informações, no facebook.com/ocelotsfutebolamericano
ou ocelotsfa@hotmail.com
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Fazendo a Feira

Nutrição

AGOSTO

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.

Couve

Na Safra

Fácil de encontrar e acessível o ano inteiro,
o seu consumo é considerado extremamente
benéfico à saúde. Na culinária brasileira, o
tipo mais popular é a couve-manteiga.
Seu uso medicinal é divulgado por possuir
substâncias antioxidantes, que ajudam a reduzir
as células cancerígenas. Além disso, o seu
consumo frequente está associado à diminuição
do risco de doenças cardiovasculares.
Também é rica em cálcio, importante para a
formação dos ossos e manutenção da massa
óssea. É fonte de ferro e de vitaminas C, K e B6.
Ingrediente da culinária de Portugal, a couve
chegou ao Brasil com os primeiros colonizadores
portugueses. Rapidamente, tornou-se também
um marco da culinária mineira. A preferência
nacional é a couve refogada, tradicional
acompanhamento da feijoada. Também
costuma ser servida como guarnição de carne
de porco. Outro clássico da culinária de Minas
Gerais é o bambá de couve, um creme de fubá
com tirinhas do vegetal.
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Hortaliças e Outros

Frutas

Abobora Kabotian
Alface
Batata doce
Cheiro verde
Couve
Escarola
Mandioca

Ameixa importada
Kiwi importado
Laranja Pêra
Mexerica Murcote
Mexerica Ponkan
Morango
Nectarina importada
Pêssego importado

Dicas de preparo
Também cortada em tiras bem finas, a couve
pode ser servida crua, como salada, e ser
temperada com molho vinagrete.
Da cozinha portuguesa com certeza vem
o caldo verde, uma base de caldo de galinha
e batatas cozidas até desmanchar, na qual se
acrescentam couve cortada em tiras e chouriço
defumado.
As couves de folhas mais duras podem
ser usadas para o preparo de charutinhos da
culinária árabe. Um recheio de carne moída e
arroz é colocado em cada folha. Depois, basta
enrolar e cozinhar em molho de tomate.
Quando for comprar, verifique se as folhas
não estão moles. Ela pode ser encontrada
também já cortada em tirinhas. Apesar de
prática, essa forma não é a ideal, pois,
assim que é cortada, começa a perder
nutrientes, especialmente a vitamina C.
Se a couve pré-cortada for a opção de
compra, prefira as que foram fatiadas
na mesmo dia da compra.

COOPERCICA

Sopas
A sopa caseira pode ser muito nutritiva se for preparada com legumes e
verduras, principalmente as de folhas como repolho, espinafre e agrião. Um prato
dessa sopa (250 ml) tem em média 84 calorias.
Chás
Eles fazem bem à saúde e até auxiliam na digestão, além do poder antiinflamatório e antioxidante.
Os chás de saquinho como os naturais podem ser consumidos à vontade. Eles têm baixíssimo valor
calórico. Uma xícara de chá tem 2 calorias; se você acrescentar uma colher de chá de açúcar, passará
a ter 22 calorias.
Vinho
Estudos comprovam que a ingestão moderada de vinho tinto reduz o risco de
doenças cardiovasculares, graças aos antioxidantes presentes na casca
e nas sementes da uva, sobretudo o resveratrol. Uma taça de 120 ml
de vinho tinto tem 86,5 calorias. A quantidade recomendada é de uma
taça de vinho para mulheres e até duas para homens por dia.
Frutas da estação
Abacaxi pérola, melão, morango e caju são as frutas típicas do inverno.
Elas são ricas em vitamina C, nutriente muito importante para o sistema
imunológico. Uma fatia média de melão contém 19 cal, nove unidades
de morango têm 43 cal, uma unidade de caju possui 37 cal e 100 g de
abacaxi pérola contêm apenas 48 cal.
Canela
Ajuda na digestão, diminui o colesterol LDL, controla a glicose e diminui a compulsão por
carboidratos e doces. Além disso, protege o organismo de doenças respiratórias. É indicada
para quem tem bronquite, resfriado, tosse ou infecções como faringite e laringites. Uma
dica: a canela não deve ser misturada a bebidas muito quentes, pois as suas propriedades
serão perdidas. O ideal é polvilhar a canela por cima da bebida, quando ela já estiver morna.
Gengibre
Essa raiz é rica em vitamina C, capaz de imunizar o organismo contra gripes e
constipações. As suas vitaminas B3 e B6 ajudam a aliviar os sintomas da TPM.
Uma colher de café com 6 g de gengibre em pó tem só três calorias. Ele
também pode ser consumido cru, refogado, em forma de chá, utilizado
como tempero e até adicionado em sucos.
Pinhão
É rico em gorduras insaturadas, que fazem bem ao coração.
Seus principais nutrientes - manganês, zinco, vitamina E e
vitamina C – tem propriedades antioxidantes que fortalecem o
sistema imunológico, prevenindo contra doenças e infecções.
Por ter um valor calórico alto (30 cal por unidade), quem faz
dieta deve consumi-lo com moderação.

COOPERCICA

15

Fazendo a Feira

Nutrição

AGOSTO

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.

Couve

Na Safra

Fácil de encontrar e acessível o ano inteiro,
o seu consumo é considerado extremamente
benéfico à saúde. Na culinária brasileira, o
tipo mais popular é a couve-manteiga.
Seu uso medicinal é divulgado por possuir
substâncias antioxidantes, que ajudam a reduzir
as células cancerígenas. Além disso, o seu
consumo frequente está associado à diminuição
do risco de doenças cardiovasculares.
Também é rica em cálcio, importante para a
formação dos ossos e manutenção da massa
óssea. É fonte de ferro e de vitaminas C, K e B6.
Ingrediente da culinária de Portugal, a couve
chegou ao Brasil com os primeiros colonizadores
portugueses. Rapidamente, tornou-se também
um marco da culinária mineira. A preferência
nacional é a couve refogada, tradicional
acompanhamento da feijoada. Também
costuma ser servida como guarnição de carne
de porco. Outro clássico da culinária de Minas
Gerais é o bambá de couve, um creme de fubá
com tirinhas do vegetal.

14

Hortaliças e Outros

Frutas

Abobora Kabotian
Alface
Batata doce
Cheiro verde
Couve
Escarola
Mandioca

Ameixa importada
Kiwi importado
Laranja Pêra
Mexerica Murcote
Mexerica Ponkan
Morango
Nectarina importada
Pêssego importado

Dicas de preparo
Também cortada em tiras bem finas, a couve
pode ser servida crua, como salada, e ser
temperada com molho vinagrete.
Da cozinha portuguesa com certeza vem
o caldo verde, uma base de caldo de galinha
e batatas cozidas até desmanchar, na qual se
acrescentam couve cortada em tiras e chouriço
defumado.
As couves de folhas mais duras podem
ser usadas para o preparo de charutinhos da
culinária árabe. Um recheio de carne moída e
arroz é colocado em cada folha. Depois, basta
enrolar e cozinhar em molho de tomate.
Quando for comprar, verifique se as folhas
não estão moles. Ela pode ser encontrada
também já cortada em tirinhas. Apesar de
prática, essa forma não é a ideal, pois,
assim que é cortada, começa a perder
nutrientes, especialmente a vitamina C.
Se a couve pré-cortada for a opção de
compra, prefira as que foram fatiadas
na mesmo dia da compra.

COOPERCICA

Sopas
A sopa caseira pode ser muito nutritiva se for preparada com legumes e
verduras, principalmente as de folhas como repolho, espinafre e agrião. Um prato
dessa sopa (250 ml) tem em média 84 calorias.
Chás
Eles fazem bem à saúde e até auxiliam na digestão, além do poder antiinflamatório e antioxidante.
Os chás de saquinho como os naturais podem ser consumidos à vontade. Eles têm baixíssimo valor
calórico. Uma xícara de chá tem 2 calorias; se você acrescentar uma colher de chá de açúcar, passará
a ter 22 calorias.
Vinho
Estudos comprovam que a ingestão moderada de vinho tinto reduz o risco de
doenças cardiovasculares, graças aos antioxidantes presentes na casca
e nas sementes da uva, sobretudo o resveratrol. Uma taça de 120 ml
de vinho tinto tem 86,5 calorias. A quantidade recomendada é de uma
taça de vinho para mulheres e até duas para homens por dia.
Frutas da estação
Abacaxi pérola, melão, morango e caju são as frutas típicas do inverno.
Elas são ricas em vitamina C, nutriente muito importante para o sistema
imunológico. Uma fatia média de melão contém 19 cal, nove unidades
de morango têm 43 cal, uma unidade de caju possui 37 cal e 100 g de
abacaxi pérola contêm apenas 48 cal.
Canela
Ajuda na digestão, diminui o colesterol LDL, controla a glicose e diminui a compulsão por
carboidratos e doces. Além disso, protege o organismo de doenças respiratórias. É indicada
para quem tem bronquite, resfriado, tosse ou infecções como faringite e laringites. Uma
dica: a canela não deve ser misturada a bebidas muito quentes, pois as suas propriedades
serão perdidas. O ideal é polvilhar a canela por cima da bebida, quando ela já estiver morna.
Gengibre
Essa raiz é rica em vitamina C, capaz de imunizar o organismo contra gripes e
constipações. As suas vitaminas B3 e B6 ajudam a aliviar os sintomas da TPM.
Uma colher de café com 6 g de gengibre em pó tem só três calorias. Ele
também pode ser consumido cru, refogado, em forma de chá, utilizado
como tempero e até adicionado em sucos.
Pinhão
É rico em gorduras insaturadas, que fazem bem ao coração.
Seus principais nutrientes - manganês, zinco, vitamina E e
vitamina C – tem propriedades antioxidantes que fortalecem o
sistema imunológico, prevenindo contra doenças e infecções.
Por ter um valor calórico alto (30 cal por unidade), quem faz
dieta deve consumi-lo com moderação.

COOPERCICA

15

Reflexão

Storytelling

Fleming e Churchill:
coincidência ou destino?
Chamava-se Fleming e era um lavrador escocês pobre. Um
dia, enquanto arava a terra para sustentar sua família,
ouviu um pedido de socorro que vinha de um pântano,
perto de sua casa.
Imediatamente, interrompeu seu trabalho e saiu
correndo. Foi então que se deparou com um jovem
enterrado até a cintura, desesperado, gritando por socorro,
tentando se libertar do lamaçal onde havia caído. O sr. Fleming
retirou o garoto do pântano e salvou o rapaz.
No dia seguinte, uma elegante carruagem parou em frente à sua humilde
casa. Um nobre, muito bem vestido, se apresentou como o pai do adolescente que ele tinha salvo.
- “Quero recompensá-lo!”, disse o nobre.
- “Não posso aceitar dinheiro pelo que fiz”, retrucou o lavrador.
Nesse momento, o filho do sr. Fleming se aproximou da carruagem.
- “É seu filho?”, indagou o nobre.
- “Sim”, respondeu.
- “Sr. Fleming, proponho que me permita custear a educação do seu filho, assim
como farei com o meu filho.Tenho certeza que nos orgulharemos deles”, sugeriu o
nobre.
Depois de relutar, o lavrador aceitou a proposta. Graças ao nobre, o filho do lavrador
cursou a famosa Escola Médica do Saint Mary’s Hospital de Londres. Foi um médico
brilhante e ficou mundialmente conhecido como o dr. Alexandre Fleming, o descobridor
da penicilina.
Passados alguns anos, o filho do nobre que havia sido salvo do pântano
adoeceu com uma pneumonia. Quem salvou a sua vida, desta vez? A
penicilina. Sabe quem ele era? Sir. Winston Churchill, ex-ministro britânico.

Para pensar
 Trabalhe como se não precisasse do dinheiro.
 Ame como se nunca tivesse sido magoado.
 Dance como se ninguém estivesse observando.
 Cante como se ninguém ouvisse.
 E viva como se fosse o Céu na Terra.
16
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“Devolva o peixe”, disse o pai para o filho!
Ele tinha 10 anos e gostava de pescar com seu pai, em um grande lago perto do chalé da família. A temporada
de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no começo da noite para observar a movimentação
dos peixes. Aonde houvesse mais peixes, seria o lugar ideal para fixar as varas. É claro que ainda faltavam
algumas horas e a pesca não estava liberada.
Pai e filho contavam as horas, para que o dia amanhecesse.
Enquanto caminhavam, uma belíssima lua cheia iluminava o lago, o que tornava a espera prazerosa. O
local ainda estava deserto. O menino aproveitou que o pai foi ao banheiro e, mesmo sem o seu consentimento,
resolveu pescar. Por coincidência, quando seu pai retornou, ele tinha acabado de fisgar um peixe. Contrariado, o
pai fez o menino prometer que iria devolver o peixe.
A vara não parava de envergar e foi então que o garoto percebeu que o peixe era muito grande. E realmente
era bem maior do que imaginavam. Porém, havia um obstáculo enorme, do tamanho daquele peixe: a pesca ainda
estava proibida! O que fazer?
O pai, não pensou duas vezes, e interrompeu a alegria do filho – para servir de exemplo ético e moral.
- “Devolva o peixe”, disse.
- “Mas, papai, eu nunca mais vou conseguir fisgar um peixão como esse e ninguém está nos vendo”, resmungou
a criança.
Em seguida, começou a chorar e implorou ao pai que permitisse que ele quebrasse a promessa e o levasse
para casa.
- “Como esquecemos o celular, não vamos conseguir fotografar e ninguém vai acreditar na minha conquista”,
argumentou.
Só pelo olhar do pai, o menino percebeu que a decisão era irrevogável. Portanto, tratou de tirar o peixe do
anzol e o arremessou ao lago, só que lentamente. Parecia que precisava de mais alguns segundos para observálo, pois tinha a certeza de que nunca mais fisgaria um peixe tão grande como aquele.
Essa história aconteceu há muito tempo. Hoje, aquele menino
tornou-se um pai de família e um profissional bem sucedido. A sua
intuição se confirmou: nem ele nem o seu pai conseguiram mais
pescar um peixe como aquele. Entretanto, todas as vezes que se
depara com uma questão ética, ele se recorda da pescaria.
Agir corretamente, quando você está sendo observado,
é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente no
momento em que ninguém está lhe vendo.
Essa conduta exemplar só é possível, se os ensinamentos
forem transmitidos pelos pais ou responsáveis, logo cedo,
aos filhos.

Para refletir
A boa educação é como uma moeda de ouro: tem valor em qualquer parte deste planeta.
Cabe aos pais ou aos responsáveis servirem de exemplo, a vida toda, mesmo quando não forem
observados.
Um filho pode ficar grande demais para o colo do pai. Mas, ele nunca ficará grande para o
seu coração!
COOPERCICA
COOPERCICA
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Essa conduta exemplar só é possível, se os ensinamentos
forem transmitidos pelos pais ou responsáveis, logo cedo,
aos filhos.

Para refletir
A boa educação é como uma moeda de ouro: tem valor em qualquer parte deste planeta.
Cabe aos pais ou aos responsáveis servirem de exemplo, a vida toda, mesmo quando não forem
observados.
Um filho pode ficar grande demais para o colo do pai. Mas, ele nunca ficará grande para o
seu coração!
COOPERCICA
COOPERCICA
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Culinária
F I C H A 157

Torradas com Creme de Espinafre
e Bacon

Almôndegas ao Molho de Tomate
Fresco com Sódio Reduzido

Ingredientes

Ingredientes Almôndegas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Torrada Integral Adria®
300g de espinafre congelado
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite quente
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
1 colher (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
100g de bacon picado
1 cebola pequena picada
sal e pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto

Modo de preparo
Prepare o Creme de Espinafre. Descongele o espinafre, coloque-o em uma peneira, aperte bem para que escorra todo
o líquido e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga
com a farinha de trigo, mexendo bem até começar a dourar.
Aos poucos, junte o leite quente, o sal, e não pare de mexer
até que engrosse. Desligue o fogo, misture o requeijão e
reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite,
doure o alho, a cebola e junte o espinafre. Refogue por alguns instantes, tempere com o sal, a pimenta e desligue o
fogo. Misture ao creme branco e reserve.
Montagem: Aqueça a mesma frigideira em que refogou o
espinafre e doure o bacon em sua própria gordura. Sobre
cada torrada acomode uma porção do creme de espinafre,
salpique o bacon e sirva em seguida.
Receita ADRIA®

Torrada Cheesecake de Maçã
com Especiarias

500g de alcatra bovina moída
1 ovo
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
meia xícara (chá) de leite (100ml)
meia colher (chá) de sal
meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®
3 colheres (sopa) de óleo

Ingredientes Molho
•
•
•
•
•
•

1 kg de tomates maduros, sem pele e sem sementes,
picados
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

Modo de preparo
Prepare as almôndegas: em uma tigela grande, coloque
a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, o leite, o sal e o
AJI-NO-MOTO®, misture bem e modele esferas de 5cm de
diâmetro cada uma. Disponha em uma assadeira média untada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180
graus), preaquecido, por 30 minutos. Tire o papel-alumínio e
deixe por mais 10 minutos. Reserve. Enquanto isso prepare
o molho: no copo do liquidificador, coloque o tomate e bata
até obter um suco. Reserve. Em uma panela média, coloque
o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e
o alho, e refogue até que dourem ligeiramente (cerca de 5
minutos). Acrescente o suco de tomate, o sal e o AJI-NO-MOTO®, e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela
aberta, por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Regue as almôndegas e sirva em seguida.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Torrada Light Adria®
5 maçãs pequenas sem casca e em fatias
suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de açúcar
10 cravos-da-índia
1 rama de canela
300g de cream cheese
canela em pó a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque as maçãs, regue-as com o suco de
limão e misture. Transfira as maçãs para uma panela, polvilhe-as com o açúcar e despeje 1/4 xícara (chá) de água.
Acrescente os cravos, a canela e leve ao fogo baixo por
cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue
o fogo e deixe esfriar. Sobre cada torrada espalhe um pouco do cream cheese, acomode o doce de maçã e finalize
com a canela em pó.

Receita Ajinomoto®. Imagem meramente ilustrativa.

Receita ADRIA®

COOPERCICA
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Culinária
F I C H A 157

Torradas com Creme de Espinafre
e Bacon

Almôndegas ao Molho de Tomate
Fresco com Sódio Reduzido

Ingredientes

Ingredientes Almôndegas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Torrada Integral Adria®
300g de espinafre congelado
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite quente
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
1 colher (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
100g de bacon picado
1 cebola pequena picada
sal e pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto

Modo de preparo
Prepare o Creme de Espinafre. Descongele o espinafre, coloque-o em uma peneira, aperte bem para que escorra todo
o líquido e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga
com a farinha de trigo, mexendo bem até começar a dourar.
Aos poucos, junte o leite quente, o sal, e não pare de mexer
até que engrosse. Desligue o fogo, misture o requeijão e
reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite,
doure o alho, a cebola e junte o espinafre. Refogue por alguns instantes, tempere com o sal, a pimenta e desligue o
fogo. Misture ao creme branco e reserve.
Montagem: Aqueça a mesma frigideira em que refogou o
espinafre e doure o bacon em sua própria gordura. Sobre
cada torrada acomode uma porção do creme de espinafre,
salpique o bacon e sirva em seguida.
Receita ADRIA®

Torrada Cheesecake de Maçã
com Especiarias

500g de alcatra bovina moída
1 ovo
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
meia xícara (chá) de leite (100ml)
meia colher (chá) de sal
meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®
3 colheres (sopa) de óleo

Ingredientes Molho
•
•
•
•
•
•

1 kg de tomates maduros, sem pele e sem sementes,
picados
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

Modo de preparo
Prepare as almôndegas: em uma tigela grande, coloque
a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, o leite, o sal e o
AJI-NO-MOTO®, misture bem e modele esferas de 5cm de
diâmetro cada uma. Disponha em uma assadeira média untada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180
graus), preaquecido, por 30 minutos. Tire o papel-alumínio e
deixe por mais 10 minutos. Reserve. Enquanto isso prepare
o molho: no copo do liquidificador, coloque o tomate e bata
até obter um suco. Reserve. Em uma panela média, coloque
o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e
o alho, e refogue até que dourem ligeiramente (cerca de 5
minutos). Acrescente o suco de tomate, o sal e o AJI-NO-MOTO®, e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela
aberta, por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Regue as almôndegas e sirva em seguida.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Torrada Light Adria®
5 maçãs pequenas sem casca e em fatias
suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de açúcar
10 cravos-da-índia
1 rama de canela
300g de cream cheese
canela em pó a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque as maçãs, regue-as com o suco de
limão e misture. Transfira as maçãs para uma panela, polvilhe-as com o açúcar e despeje 1/4 xícara (chá) de água.
Acrescente os cravos, a canela e leve ao fogo baixo por
cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue
o fogo e deixe esfriar. Sobre cada torrada espalhe um pouco do cream cheese, acomode o doce de maçã e finalize
com a canela em pó.

Receita Ajinomoto®. Imagem meramente ilustrativa.

Receita ADRIA®
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