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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800
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Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488
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Fone: 4581-9028
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Av. Humberto Cereser, 3805
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Horários especiais de fim de ano
(as seis lojas)
Dias 24/12 e 31/12: das 7h às 18h
Dias 25/12 e 01/01/16: não abrirão
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 23h; sab: 7h às 23h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4, 5 e 6- 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
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Saúde
Pilates: uma atividade física
para todas as idades!
Que tal praticar uma atividade física que fortaleça os músculos e ainda
trabalhe consciência corporal e flexibilidade? O Pilates é a aposta
ideal para quem deseja conquistar um corpo desenhado, definido,
forte e equilibrado.
O método foi criado pelo alemão Joseph Humbertus Pilates (18801967) e tem exercícios aparentemente suaves, mas que exigem força e
concentração. A atividade trabalha equilíbrio, alongamento, fortalecimento,
melhora a oxigenação e alivia dores na coluna.
“As pessoas pensam que Pilates é sinônimo apenas de alongamento,
mas surpreendem-se logo na primeira aula. Flexibilidade é apenas uma
das capacidades físicas a serem desenvolvidas com o método”, explicou Pedro Piccolo, Educador Físico (CREF4 093977-G/SP) e Instrutor
de Pilates.
Segundo Pedro, o criador do Pilates considerava que todos
os exercícios eram baseados em fortalecimento muscular com
alongamento, por isso ele já dizia na época: “Se um indivíduo tem
20 anos e está encurtado, é um velho. Porém, se tem 60 anos e tem
flexibilidade e força, é um jovem”.
Mas afinal, quem deve fazer Pilates? “Na maioria dos estúdios, o público
é composto principalmente por mulheres, porém o método é indicado para
homens, idosos, crianças, obesos, diabéticos, gestantes, pessoas com
necessidades especiais e atletas. Ou seja, Pilates é para todos”, comentou
Pedro.
Para quem não faz nenhuma outra atividade física, o Pilates pode ser
feito de uma a três vezes por semana, de acordo com o objetivo e nível de
treino do aluno. “Geralmente, as aulas têm uma hora de duração, podendo
ser realizadas na modalidade solo (Mat Pilates) ou com aparelhos (Estúdio)”,
concluiu. Mais informações, pelo fone 9 9693-5063.
Pedro Piccolo, Educador Físico
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Solidariedade

Turismo
Sugestões de passeios
para aproveitar o verão

“Natal sem Fome”: campanha
para ajudar quem precisa!
Não use este planeta como uma sala de espera. Você não é um
convidado. É um cidadão. Então, exerça a sua cidadania e deixe sua
Terra um pouco mais bonita, um pouco mais humana, um pouco mais amável,
um pouco mais perfumada para todos os que virão depois de você.

Confira três roteiros da CVC Paineiras. Os cooperados Coopercica têm descontos exclusivos nesta loja.

PORTO DE GALINHAS (Pernambuco)

Grandes resorts, piscinas naturais e passeios de buggy estão
à sua espera. O povoado pernambucano de Porto de Galinhas,
no município de Ipojuca, abriga praias para quem busca cenários
paradisíacos. A região é famosa pelas tranquilas piscinas
naturais, barreiras de corais e diversidade marinha. A vila - onde
se concentradam as lojas, restaurantes e hotéis - costuma ser o
principal ponto de partida para conhecer as praias do entorno,
como Muro Alto, Maracaípe e Cupe.
O Prodigy Beach Resort Marupiara é o lugar ideal para as
pessoas que procuram conforto à beira-mar. De frente para as águas cristalinas de Porto de Galinhas, o hotel
oferece uma ampla área de lazer. O cenário é um convite para o desfrute da exuberante natureza e também para
aproveitar a deliciosa culinária regional do restaurante e bar do hotel. São 81 unidades, todas equipadas com TV
a cabo, telefone, secador de cabelos, internet wi-fi e cofre individual. Dentre o número total de apartamentos, 46
possuem varanda e alguns deles têm vista para o mar. Além disso, você poderá usufruir da piscina.

Deixe a sua marca, por exemplo, ajudando quem precisa. Até o dia 24 de dezembro, você pode participar do
“Natal sem Fome”, uma campanha promovida pela Coopercica.
Basta doar, em qualquer uma das seis lojas, um quilo de alimento não perecível. Com este gesto, você
estará colaborando com as famílias carentes de Jundiaí e região. Os donativos serão entregues às entidades
beneficentes cadastradas. Sua participação é muito importante. Um Natal solidário é tudo de bom!

Música nas Lojas
Confira as datas em que cada loja receberá o Projeto Musical “Coopercica Encanta”.

Horários sujeitos a alteração.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Santa Catarina)

O balneário mais famoso do sul do Brasil fica no norte de Santa Catarina, a 85
quilômetros da capital Florianópolis, esbanjando praias deslumbrantes, com vida
noturna cheia de agito e esportes radicais. O destino é um dos preferidos de brasileiros
e estrangeiros (principalmente argentinos e chilenos) que procuram por diversão e boa
infraestrutura. As praias mais conhecidas - Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,
Taquarinhas e Laranjeiras – estão ligadas por uma única estrada, o que facilita a
locomoção, sobrando tempo para curtir as águas da orla.
A cidade também faz sucesso pelo rico comércio local e pela gastronomia baseada
em frutos do mar. Além de tudo isso, é a porta de entrada para o divertido Beto Carrero
World, o maior parque temático da América Latina.

COLISEUM BEACH RESORT – BEBERIBE (Ceará)

Coliseu de Roma é a inspiração para o Coliseum Hotel, na idílica Praia das Fontes, em Beberibe (Ceará).
Com 150 quartos, o hotel oferece todo o conforto para desfrutar de seu tempo de lazer à beira-mar, na melhor
localização de Beberibe: é o único hotel ao lado das belas falésias. Um cenário inesquecível.
A estrutura de lazer agrada pessoas de todas as idades. Há uma pequena fazenda, quadra de futebol, piscinas,
sauna, sala de ginástica, sala de jogos, sala de massagem, entre outras opções para toda a família.

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA COOPERADOS!

Mais informações, na loja CVC Paineiras – Fone: 3395-3688.
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Promoções

Ganhadores do concurso cultural
“Criança Feliz Fini”
■ Rosemary Ap. Ambrozin Martins (loja 1)
■ Lilian Grecco Savoia (loja 2)
■ Rogério Lúcio Ramos (loja 3)
■ Ângela Carlota Hyppolito (loja 4)
■ Antônio Ângelo de Lima (loja 5)
■ Rute da Silva Nascimento (loja 6)

Imagem meramente ilustrativa.

Sorteios

* Contemplados com motos X-Cross elétricas.

Ainda dá tempo de participar da
“Viagem para um ambiente novo”
Até o dia 31 de dezembro será realizada a promoção “Viagem para um ambiente novo”, que irá
sortear seis cooperados com sensacionais viagens aéreas - com direito a um acompanhante para
destinos no Brasil -, além de mobílias de um ambiente da residência (quarto, sala ou cozinha).
Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, não cumulativas, os cooperados receberão um cupom,
que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção. O sorteio acontecerá no dia 02 de janeiro
de 2016. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

Sorteados com a
Compra Premiada Mensal
■ Luciene Galdiano Leme da Silva (loja 1)
■ Maristela Rodrigues L. Favato (loja 2)
■ Edson Valdomiro de A. Júnior (loja 3)
■ Augusto Rodrigues de M. Júnior (loja 4)
■ Valter Luiz Pinheiro (loja 5)
■ Paulo Rogério de Moraes (loja 6)
* Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de dezembro.

Parceria

Promoções

Cooperados têm a melhor solução para
sua saúde e economia para seu bolso!

“Ano Novo com Mid Fit“. Esta é a promoção que a Coopercica e
Avec estão realizando até o dia 30 de dezembro. Serão sorteadas
seis TVs Smart Led 40" Semp Toshiba (uma por loja) no dia 31
de dezembro.
Para participar, na compra de 04 REFRESCOS EM PÓ MID
OU FIT (sabores), o cooperado deverá apresentar o cupom
fiscal e retirar um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido
e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas
Coopercica . Consulte regulamento, participe e boa sorte!!!!!
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Imagem meramente ilustrativa.

Mid Fit irá sortear TVs Smart 40"

A Coopercica, para tornar mais acessível o serviço de consultas médicas
e exames aos cooperados, firmou parceria com a Concard, uma empresa
especializada em administração de convênios na área da saúde.
“É uma satisfação para a Coopercica poder oferecer aos cooperados uma
parceria de saúde diferenciada e de qualidade, com uma empresa conceituada
como a Concard”, comentou Orlando Marciano, presidente da Coopercica.
Mais informações, pelo tel 4521-5200 ou pelo site www.concardsaude.com.br.
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GUIA DE COMPRAS:

ESPECIAL FESTAS DE FIM DE ANO!
A seguir, sugestões de produtos para o seu consumo e também para presentear parentes,
amigos e colegas de trabalho.

FRUTAS SECAS E OLEAGINOSAS
ESTRELA DO ORIENTE

CESTAS AGRO

A Coopercica está comercializando uma variedade
de cestas de Natal Agro, como a Carinho (32 itens),
Fraternidade (24) e Alegria (16). Todas vêm com um
ingresso para o parque aquático Wet’n Wild. Ótima
opção de presente, pois agrada a todos.

É tradição consumir nozes, castanhas do Pará, damascos e ameixas secas nas comemorações de fim de ano.
Além de gostosas, fazem bem à saúde. Por isso, já foram
incluídas na dieta dos brasileiros.

Importante: O Voucher é válido somente após o agendamento
da visita no site e desde que acompanhado de uma pessoa pagante,
mediante ingresso adquirido exclusivamente nas bilheterias do Parque
com 50% de desconto sobre o preço regular vigente na ocasião. Válido
de janeiro a junho de 2016.

ESPUMANTES CHUVA DE PRATA
E CIDRE CERESER

FERRERO COLLECTION

Reúne bombons sortidos, feitos com cacau de alta
qualidade. Uma deliciosa harmonia de sabores, como
a dourada textura de suas avelãs. Já a linha Raffaello
é uma combinação de amêndoas crocantes e flocos de
coco.

O Alpino Gateau deve ser aquecido no microondas,
para que o recheio derreta como em um petit gateau.
Pode ser acompanhado de sorvete. O Classic
Gianduia vem com pedaços de avelã na massa;
recheio de gianduia e creme de chocolate com avelãs.
Outra opção é o Prestígio, com massa de chocolate e
recheio cremoso de coco.

Gelada e refrescante, a Chuva de Prata é fabricada
nas versões branca (à base de fermentação da maçã)
e rose (feita com uvas cultivadas na Serra Gaúcha).
Os mesmos sabores podem ser encontrados na versão sem álcool.
Já a linha Cidre, produzida com tecnologia francesa, está disponível nas versões brut e demi sec. Nas
lojas Coopercica, você pode adquirir um kit com os
dois sabores.

PANETTONES COOPERMAIS

Os Panettones Coopermais, marca própria Coopercica, são preparados com fermentação natural, por
isso são muito macios e saborosos. Podem ser encontrados nos sabores - Frutas (cristalizadas), Chocolate,
Trufado (feito com chocolate selecionado) e Nozes -,
em embalagens de 500g e 100g.
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PANETTONES NESTLÉ
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CERVEJAS DORTMUND

Fabricação artesanal em Serra Negra, uma
estância hidromineral, onde a qualidade da água faz
a diferença no produto final: uma linha gourmet de
cervejas, premiadas no Brasil e no exterior, como a
Nostradamus (escura com aroma de café torrado e
chocolate) e a Schloss (de trigo). Além dessas, nas
lojas Coopercica você encontra a Pils (versão pilsen),
a Linderhof (trigo de alta fermentação, com sabor de
banana e cravo) e a The White Ipa (com aroma de
limão).

COOPERCICA
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Natal & Ano Novo
Faça uma festa sustentável e bacana!
Com equilíbrio e bom senso, é possível realizar uma festa sustentável. A seguir, dicas para evitar o desperdício e
ajudar na preservação do meio ambiente.

DECORAÇÃO
c Escolha uma árvore natural, de preferência com raiz, para ser aproveitada no próximo ano. Ou
então faça uma, com material reciclável.
c Reaproveite os enfeites antigos e se precisar substitui-los prefira os artesanais ou feitos
de materiais recicláveis. Chame as crianças para ajudá-lo, pois é uma oportunidade de recordar
através dos enfeites os Natais que passaram juntos. O tempo voa e logo elas crescem.
c Restrinja as luzes à árvore de Natal e dê preferência para lâmpadas de baixo consumo.
Não esqueça também de apagá-las antes de dormir. Os outros ambientes podem ganhar uma
iluminação com velas ecológicas.
c Enfeite a casa com vazinhos de flores ou suculentas, que depois você pode oferecer aos
convidados.
c Uma dica de enfeite é decorar potes de vidro transparentes com frutas tropicais e secas
e distribui-los pela sala de estar e de jantar. São “enfeites” que podem ser consumidos como
entrada (as frutas secas) e no fim da ceia (as tropicais).
c Separe para a coleta seletiva os materiais recicláveis, como garrafas PET e de vidro,
embalagens de alumínio e papelão.

PRESENTES

t Controle o impulso consumista. Planeje suas compras e estabeleça um limite de
gastos. Faça listas de presentes, enfeites e alimentos.
t Para diminuir gastos, sugira aos adultos participar do “amigo oculto”, que fortalece
a idéia de qualidade, ao invés de quantidade.
t Os presentes das crianças devem ser pesquisados. Pense bem antes de comprar
a prazo. Caso pague à vista, tente negociar um desconto no preço. Faça uma reserva no
seu orçamento para os gastos que possam ocorrer no início de ano.

EMBALAGENS
d Sacos feitos com retalhos e caixas com tampas são pacotes que depois podem ganhar
outra finalidade.
d Quando for usar papel de embrulho, prefira os artesanais e feitos com material reciclado.
d Expanda o espírito natalino e sugira a sua família arrecadar roupas, acessórios,
sapatos e alimentos, a fim de doá-los a entidades filantrópicas. Inclusive, a Coopercica
está recebendo doações de alimentos, que serão entregues a entidades cadastradas
(Campanha “Natal sem Fome”).
d Separe os materiais recicláveis. As seis lojas Coopercica realizam a coleta seletiva.
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Fazendo a Feira

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

Nativa da Ásia, a cereja se desenvolve em climas
frios. Por isso, o Brasil importa a fruta, sobretudo
do Chile. É fonte de fibras alimentares, potássio e
vitamina C. É encontrada também a antocianina,
que dá a cor vermelha a algumas frutas, e que,
segundo estudos, têm função antiinflamatória.
As substâncias antioxidantes da cereja podem
ajudar a diminuir a oxidação do colesterol “ruim”, o
LDL, considerado um fator de risco para as doenças
cardiovasculares. Já o potássio atua como regulador
da pressão e do pH sanguíneo, além de auxiliar os
processos digestivos e as contrações musculares.
Aqui é encontrada a cereja-doce, de polpa
macia, suculenta e vermelha. Quando for comprar,
prefira as que conservam o cabinho. A casca deve
ser uniforme, sem manchas. Há maior oferta no final
do ano, especialmente na época de Natal, quando
é mais consumida. Muito frágeis e perecíveis, as
cerejas devem ser guardadas na parte mais baixa da
geladeira.
Como não é abundante nem barata, a melhor
opção é consumi-la ao natural, para aproveitar suas
propriedades nutricionais.
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Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Kabotiã
Beterraba
Milho verde

Abacaxi pérola
Cereja
Coco verde
Laranja pêra
Lichia
Melancia
Melão amarelo
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Rubi

No Brasil, a cereja em calda costuma ser usada
no preparo de doces. É utilizada em recheio e
decoração de bolos e combina muito bem com o
chocolate.

CURIOSIDADES
Povos primitivos usavam a cereja para produzir
uma espécie de vinho, antes mesmo de a uva ser
usada para este fim.
Gregos e romanos disputam o papel de
introdutores da cereja na Europa. Porém, graças
à expansão do Império Romano é que a cereja
se expandiu pela Europa. Na Idade Média, já era
bastante popular na França, na Inglaterra e na
Alemanha.
Ingleses e franceses levaram a fruta para as
colônias nos Estados Unidos, Canadá e Austrália,
países onde é bastante cultivada até os dias de hoje.
Muito apreciada em tortas, doces e geleias, a
cereja está mais valorizada com as descobertas
recentes sobre as suas propriedades medicinais.

COOPERCICA

Festas

Uma ceia brasileira: delícia!
A criatividade pode ser a palavra chave para a ceia deste ano. Vale para o Natal e Ano Novo. A meta é
preparar uma festa bem brasileira, prática, gostosa e sustentável. Acompanhe as sugestões.
■ De entrada, coxinhas ou “pequenas gotas de bondade recheadas com frango” (segundo os estrangeiros!),
mini-pastéis, empadinhas e croquetes. Você pode encomendá-los com antecedência e só terá que aquecê-los
antes servir.
■ O pão de queijo também é invenção nossa. E não pode ficar de fora. Você tem duas opções: comprá-lo
congelado ou encomendar já assado. Uma dica é recheá-lo com carne seca ou com patês, os mesmos que
acompanharão as torradinhas.
■ Um salpicão de frango com erva doce e maçã é sempre bem vindo. Os legumes ficam por conta da sua
imaginação.
■ Um lombo ou pernil acompanha bem um feijão tropeiro, feito com ovos e bacon, ou uma farofa de
banana.
■ Outra opção de prato principal é preparar uma moqueca de peixe, com direito a leite de coco, pimentão,
pimenta de cheiro e coentro.
■ Sobremesa: frutas tropicais (melancia, abacaxi, melão, entre outras) e docinhos, como brigadeiros e
beijinhos, mousse de maracujá ou o clássico “romeu e julieta” (queijo com goiabada). Não pode faltar o tradicional
panetone, acompanhado de sorvete.
■ Bebidas: caipirinha de frutas feita com cachaça harmoniza bem com petiscos; na hora da ceia, sirva cerveja
e sucos. Outra sugestão é oferecer espumantes com as entradas e vinhos (branco ou tinto) durante a ceia.
Aproveite a boa safra de espumantes e vinhos nacionais.
■ O espumante pede uma taça tipo flute, que mantém as borbulhas por mais tempo. Vinho tinto é servido em
taça grande arredondada, enquanto os brancos, por serem resfriados, devem vir em taças menores.

DE OLHO NA SUSTENTABILIDADE

√ As famílias brasileiras desperdiçam, em média, de 20% a 30% dos alimentos que compram. Pesa no bolso
e no meio ambiente. Nesta época de festas, é importante planejar as quantidades de acordo com o número
de pessoas. Por exemplo, se você for receber 10 pessoas, não precisa fazer comida para 20, exceto se todos
voltarem para o almoço de Natal ou Ano Novo.
√ Procure reaproveitar as sobras, usando, por exemplo, a carne assada para preparar bolinhos, no dia
seguinte. Frutas muito maduras podem virar compotas, geléias e recheios para bolo.
√ Junte o óleo de cozinha usado na preparação dos alimentos. Depois de frio, coloque-o em uma garrafa pet
e leve para a reciclagem. Se jogá-lo no ralo, você contribuirá para a poluição dos rios.
√ Evite pratos e copos descartáveis, pois viram lixo no final da festa.
√ Separe para a reciclagem as garrafas PET e de vidro, embalagens de alumínio e papelão.

Boas Festas!!!!!
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Reflexão

Conto de Natal

Um presente para Júlia
Chovia muito. Parei o carro em um sinal e um
garotinho sem camisa estendeu a mão. Ignorei, olhei
para o lado, disfarcei. Já a minha filha Júlia, não.
Prestou atenção no menino e permaneceu calada até
chegar em casa. Mais tarde, depois da ceia e de abrir os
presentes, me perguntou por que eu não ajudei o garoto na
véspera de Natal.
Tentei ensaiar uma resposta, mas só pude dizer que não sabia. E não fiquei nenhum pouco com a
consciência pesada. Continuei com o mesmo comportamento egoísta, pouco solidário, absorvido pela
carreira e a rotina, como boa parte das pessoas. Será que a Júlia idealiza um homem que já não sei
se sou, fui ou serei algum dia?
Minha filha não sabe que eu nunca comprei um presente para ela. Essa tarefa era da mãe. Minha
contribuição: o cartão de crédito. Não sabe que, depois de adulto, passei a achar uma chatice o Natal,
uma perda de tempo, de horas de trabalho. Júlia não sabe que eu nunca entendi o verdadeiro espírito
da festa. Ela também não sabe que eu não rezo mais, apesar de pedir para que ela reze antes de
dormir.
Tenho pensado muito de uns tempos para cá e notei que minha dor é pequena perto das outras.
Os jornais mostram diariamente dores maiores por todos os lados. Bem, a família já não é mais a
mesma, a solidão frequenta minhas noites e já não sei aonde ir nos finais de semana, mas ainda tenho
amigos solidários apesar de anos de ausência, colegas de trabalho dispostos a me compreender,
gente que me convidou para passar o Natal entre eles, fazendo ressalvas de que o champanhe não é
de primeira, veja só, que bobagem, pensei. E, acima de tudo, tenho a minha adorada filha.
Os anos se passaram e agora ela é uma pré-adolescente que pensa em me agradar, em me fazer
feliz. Quer saber do meu final de semana quando não está comigo, questiona se estou me alimentando
bem e se não estou faltando nas aulas de ginástica.
Depois que me separei da mãe da Júlia, é a primeira vez que vou escolher um presente para ela.
Deixei para a última hora e as lojas estão cheias. Tenho certeza que nenhum presente está à altura
desse amor!
Por isso, para agradá-la sei que posso criar um Natal verdadeiramente alegre e solidário. Com esse
pensamento, parei de procurar o presente da Júlia e decidi surpreendê-la, convidando minha filha para
escolher brinquedos para distribui-los às crianças carentes.
Este foi o caminho que a Júlia - desde pequena - tentava me mostrar, mas eu não conseguia
enxergar. Agora, eu estou despertando para uma nova vida, para voltar a sonhar, a rezar e a amar.
Nesse recomeço, sei que não conseguirei comprar o presente ideal para Júlia porque ele está
dentro, batendo bem forte no meu coração. E, pela primeira vez, farei questão de lhe dizer, olhando
bem nos seus olhos: “Te amo, filha”.

Natal pode ser um recomeço!
Se você é do tipo que não gosta do Natal, muito provavelmente já gostou. Para as crianças, essa festa
tem um encanto. Estar com a família reunida dá a sensação de segurança e alegria. Tudo de bom!
É preciso enxergar o lado positivo do Natal: o recomeço. Sua chance de se livrar de algo que não deu certo.
O reencontro com a família é uma oportunidade para trocas afetivas e até um teste de paciência: aceitar o outro
como ele é. Afinal, todos temos defeitos! Tente escutar mais. As pessoas estão cada vez mais carentes porque
faltam ouvintes, principalmente os mais velhos.
Quem começa a se estressar já com os preparativos da festa, está cometendo o primeiro erro. O ideal é não
levar a sério o trânsito, a falta de tempo para preparar os pratos, as filas nos shoppings e encarar essas horas de
preparação como momentos de distração.
O Natal é uma oportunidade para as crianças aprenderem o significado da espera pelo grande dia, que inclui
a festa e os presentes. Viver as expectativas é importante nos dias de hoje, quando os pais acabam atropelando
as crianças com presentes antes da hora.
Essa época é mágica para as crianças poderem sentir o verdadeiro significado
da palavra esperança. É uma maneira de fazer com que cresçam acreditando na
realização dos seus próprios sonhos.
Com o tempo, a magia ganha outra interpretação. O adolescente, por exemplo,
não costuma achar muita graça na celebração, pois vive uma fase de desapego
do núcleo familiar. Além disso, ser tratado ainda como criança, como costumam
fazer os familiares, é muito chato. Porém, não abre mão dos presentes.
Mas, para os idosos, o Natal é tão gostoso e tão importante que chega a
representar um enorme benefício para a saúde mental, especialmente para
aqueles que vivem mais isolados. Para eles, o sentido das festividades de fim
de ano é o resgate do ambiente familiar.
Com a presença dos filhos e parentes que moram longe e chegam
para a ceia natalina, as lembranças do passado ressurgem e ajudam a
reconstruir as várias histórias da vida familiar. E, entre essas lembranças,
infelizmente, estão as perdas de familiares e amigos.
Embora esse sentimento seja triste, quando compartilhado pela família
acaba ficando mais leve, deixando todos mais fortes e unidos.

Para refletir
“O Natal toca o mundo com uma varinha de condão e deixa tudo mais macio e bonito”.
Suze Orman, escritora americana.
“Natal é o amor em ação. Toda vez que amamos, toda vez que doamos, é Natal”. Dale
Evans, atriz americana.
“Quando lembramos dos Natais passados, percebemos que as coisas mais simples – e não
as situações grandiosas – renderam as maiores felicidades”. Bob Hope, comediante americano.
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Arroz com Tender e Nozes

Chester com Damascos

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 colheres (sopa) de óleo
1 cebola pequena picada
1/2 tender cortado em tirinhas finas (450g)
3 xícaras (chá) de arroz cru
2 sachês de Tempero SAZÓN® Branco
2 colheres (chá) de sal
6 xícaras (chá) de água fervente (1,2 L)
1 xícara (chá) de damasco-seco cortado em tiras
1/2 xícara (chá) de nozes picadas (50g)
1/2 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (chá) de molho inglês
suco de 1 limão
1 e meia xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de vinho branco seco
2 sachês de Caldo SAZÓN® Galinha
1 chester inteiro (3,5 kg)
200g de damascos secos
1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto
para aquecer. Junte a cebola e refogue por 2 minutos, ou até
murchar. Acrescente o tender e frite por 5 minutos, ou até
começar a dourar. Adicione o arroz, o Tempero SAZÓN® e
o sal, misture bem e regue com a água. Deixe cozinhar em
fogo baixo, com a panela semitampada, por 12 minutos, ou
até secar e o arroz ficar macio. Junte o damasco, as nozes e
a salsa, mexa bem e sirva em seguida.

Em uma tigela, coloque o molho inglês, o suco de limão, a
água, o vinho e o Caldo SAZÓN® e misture bem. Regue o
chester e deixe tomar gosto por 1 hora, na geladeira. Cubra
com papel-alumínio e leve ao forno quente (200 graus) por
1 hora e 30 minutos. Retire o papel e deixe por mais 1 hora,
regando ocasionalmente com o molho formado na assadeira. Transfira o molho que sobrou na assadeira para uma
panela pequena, adicione os damascos e a farinha de trigo
dissolvida em 2 colheres (sopa) de água, e mexa até encorpar. Regue o chester e sirva em seguida.

Dica: substitua o damasco por figo-seco.

Dica: substitua o chester por peru.

Modo de preparo

Sobremesa de Ano Novo
Ingredientes
•

•
•
•
•
•
•

2 colheres (chá) de gelatina em pó sem sabor, incolor (6g)

meia xícara (chá) de água
3 copos de iogurte natural (510g)
meia lata de leite condensado (200g)
1 envelope de MID® Limão
4 xícaras (chá) de panetone "rasgado" (250g)
meia xícara (chá) de raspas de chocolate ao leite (50g)

Modo de preparo
Em uma tigela pequena, coloque a gelatina e 2 colheres
(sopa) de água, e deixe hidratar por 1 minuto. Leve ao micro-ondas por 10 segundos, retire do forno e mexa bem.
No copo do liquidificador, coloque o iogurte, o restante da
água, a gelatina, o leite condensado e o MID®, e bata até ficar homogêneo. Disponha em uma tigela e leve à geladeira
por 2 horas, ou até começar a firmar. Enquanto isso, arrume os pedaços de panetone em uma refratário retangular
pequeno (16 x 26 cm). Espalhe pela superfície a mistura
que está na geladeira e volte ao refrigerador, por cerca de
1 hora, ou até firmar. Decore com as raspas de chocolate e
sirva em seguida.

Imagem meramente ilustrativa.
Receitas Ajinomoto®.

Dica: sirva acompanhado de uvas para que seus convidados possam fazer seus pedidos na virada do ano.
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