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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Loja 5
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

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

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

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
Mudanças de comportamento
podem prevenir tumores
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer é a segunda causa de morte no
Brasil; só perde para os problemas cardíacos. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas.
Algumas mudanças nos hábitos já reduzem as chances de ter a doença, como não fumar,
praticar exercícios, ter uma alimentação saudável e procurar acompanhamento de um médico.
A detecção precoce é essencial.
No caso das mulheres, o câncer de mama é o mais comum e o segundo mais frequente no mundo,
perdendo apenas para o de pulmão. O auto-exame e a mamografia anual depois dos 40 anos são
fundamentais para descobrir nódulos em estágios iniciais e menos complicados de tratar.
O de colo de útero é o segundo tipo mais frequente entre as brasileiras. O principal responsável
é o HPV, vírus transmitido principalmente por meio de relações sexuais. A detecção é feita pelo
papanicolau, exame que deve ser realizado anualmente.
O câncer de tireoide é três vezes mais frequente nas mulheres. Trata-se de um tumor que costuma
ser pouco agressivo. Rouquidão prolongada pode indicar a presença
de nódulos, que podem ser detectados com exames de imagem.
O câncer de intestino é curável na maioria dos casos,
principalmente se descoberto cedo (por exames de fezes
e colonoscopia). Mulheres com mais de 50 anos
têm mais chances de desenvolver a doença. Mas
não significa que quem é jovem não precisa
se cuidar. Uma dieta rica em frutas, vegetais,
cereais e peixes e atividade física ajudam na
prevenção.
O câncer de pulmão é o terceiro em
incidência entre os homens no Brasil;
antigamente era raro nas mulheres. Hoje, já
ocupa o quinto lugar no “ranking” feminino. A
causa do aumento da doença é o tabagismo.
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Dicas

Turismo

Projeto oferece lenços para
mulheres com câncer

Aquário de São Paulo tem ursos-polares,
cangurus e muitas novidades!

O “Banco de Lenços”, projeto idealizado pela ex-modelo Flávia Flores em
parceria com o Hospital Santa Paula (SP), disponibiliza lenços estilosos
gratuitamente para mulheres que estão em processo de tratamento contra
o câncer. Os pedidos podem ser feitos pelo site www.bancodelencos.
com.br.

Após uma expansão realizada em abril deste ano, o Aquário de São Paulo ampliou sua área
de visitação de 9000 m2 para 15000 m2. Entre as novas atrações, um casal de ursos polares
vindos da Rússia - Aurora e Peregrino-, que vivem em um recinto climatizado de 1500 m2.

“Eu conheço a dor e as angústias dessas mulheres, passei pela mesma
dificuldade. Perder os cabelos é também uma parte dolorida do tratamento.
Ao receber um lenço, a paciente não se sente sozinha; assim como ela, outras
mulheres também estão passando pela mesma situação”, comentou Flávia.

Projeto
O “Banco” consegue se comunicar com quem
deseja doar e também com quem quer receber. Sob a
forma de lenços, essa entidade envia solidariedade,
apoio e carinho às mulheres, em todo o país. Os
interessados em doar, podem enviar os lenços, em
perfeito estado, para o Departamento de Marketing
do Instituto de Oncologia Santa Paula (R. Alvorada,
48 – 1o andar – São Paulo – SP - CEP 04550-000) ou
entrar em contato pelo telefone (11) 3040-8054.
O site também ensina vários tipos de amarrações,
que podem ser feitas com os lenços.

Distribuição
Primeiro, os lenços são higienizados e embalados
individualmente. Depois, distribuídos via correio ou
pessoalmente, em visita a entidades assistenciais.
O envio pelos Correios atende a mulheres de todo o
Brasil, que solicitam a doação pelo site.

““Aprendi com a Primavera a deixar-me
cortar e voltar sempre inteira”
Cecília Meireles

Pesquisa
76% consomem lanches com frequência

Outras novidades: cangurus, lêmures (ganhou fama com o personagem Rei Julien do filme
Madagascar), suricatos (parecidos com o Timão, do desenho O Rei Leão), vombates (dentuços e
herbívoros, cavam tocas para se esconder) e uma equidna (foi mascote da Olimpíada de Sydney
e possui língua comprida para pegar cupins e formigas), entre outros animais inusitados, vindos de
regiões como Austrália, África e Indonésia.
Um dos diferenciais foi a criação de diversas áreas temáticas, para que os visitantes se sintam
como se estivessem nos lugares de origem desses animais, através de reproduções de lugares como
a Patagônia, no “Pinguinário”, repleto de aves originárias do sul da Argentina. Já o lago dos jacarés
faz uma referência ao Pantanal.
Oceanário
Um tanque gigante de 1 milhão de litros de água salgada abriga diversas espécies aquáticas,
como tubarões-lixa e um tubarão-mangona, que tem 1,80 m de comprimento e pesa 100 quilos. Para
observá-las, adultos e crianças permanecem em um espaço que lembra um navio naufragado.
As sereias, moças vestidas a caráter que mergulham em um grande tanque, estão divertindo as
crianças.
Em outro setor, estão mamíferos aquáticos, como as lontras e o peixe-boi Tapajós, de 450 quilos,
ameaçado de extinção e vindo da Amazônia.
Uma piton-reticulada, de 6 m, também faz sucesso entre os visitantes.
Informações
Aquário de São Paulo
End: R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga – S.P.
Fone: (11) 2273-5500
Horário: de 2a a domingo, das 9h às 17h, inclusive
feriados.
Ingressos: grátis (crianças até 2 anos), R$ 30,00
(professores e acima de 60 anos), R$ 40,00 (crianças
de 3 a 12 anos) e R$ 60,00 (adultos).
www.aquariodesp.com.br

Segundo pesquisa da Nielsen, alimentos para lanche (não só sanduíches, mas também frutas e verduras)
têm ganhado mais espaço no cardápio das pessoas em todo o mundo. Foram entrevistados consumidores com
acesso à internet em 60 países.
No ano passado, o mercado de alimentos para lanches movimentou US$ 374 bilhões, sendo US$ 30 bilhões
só na América Latina.
Hábitos

Por que lanche?

76% consomem lanches com frequência;
52% consomem no café da manhã;
45% consomem como alternativa às refeições;
43% consomem como almoço;
40% consomem como jantar.
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64% consomem para melhorar o humor;
53% como auto-recompensa;
44% porque estão estressados;
38% para controlar o peso.
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Campanha

Inclusão
Participe da Campanha
“Atualização de Cadastro”

A Coopercica está realizando uma campanha para “Atualização de Cadastro”, que irá sortear
12 cooperados (um por loja e mais seis através de atualização no site www.coopercica.com.br).
Os cooperados que participarem desta campanha concorrerão a vale-compras, no valor de R$
150,00, para serem trocados por mercadorias, num período de 30 dias. A campanha é válida de 10 de
junho a 09 de julho. O sorteio acontecerá no dia 10 de julho.
O cooperado poderá ser contemplado através do preenchimento do cupom de sorteio com seus
dados atualizados. Para isso, só precisará recortar o cupom do panfleto de ofertas Coopercica e
depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas. A outra opção é atualizar o cadastro direto no site www.
coopercica.com.br, com a mesma condição de participação no sorteio. Consulte regulamento nas lojas
e boa sorte!!!!

Formatura da 1a turma
de jovens aprendizes
A Coopercica realizou no dia 22 de junho passado a
formatura da primeira turma do programa “Aprendiz
Cooperativo”, um convênio do Sescoop/SP (Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) com o CIEE
(Centro de Integração Empresa Escola). Participaram 20 jovens,
entre 14 a 16 anos, que receberam o certificado de conclusão do
programa. O presidente da Coopercica, Orlando Marciano, prestigiou o evento.
Durante 11 meses, os participantes tiveram aulas teóricas sobre o Comércio e Varejo, na loja 3 (Vl.
Rio Branco). Já a parte prática aconteceu nas seis lojas Coopercica, onde executaram atividades na
frente dos caixas e também deram suporte na unidade em que estagiaram.
Trata-se de um programa de inclusão profissional, que vem sendo desenvolvido pela Coopercica
desde 1998, com o objetivo de capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Para participar
do “Aprendiz Cooperativo”, é obrigatório que os jovens estejam estudando. Atualmente, mais de 40
jovens aprendizes prestam serviços nas lojas Coopercica.
Roseli Borges Ienne, gerente de Treinamento e Desenvolvimento do RH da Coopercica, enfatizou
que este programa possibilita aos jovens conhecer o funcionamento de uma empresa, tanto na parte
teórica como na prática. “É uma oportunidade para que sejam inseridos no mercado de trabalho”,
completou.
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Promoções

Panificação

Ganhadores da “Sua Mãe é Diva''
* Sorteio de maletas de maquiagem “O Boticário”, realizado em 01 de junho.

Lúcia Ap. Reis de Moraes (Loja 3)

Sandra Regina (Loja 1)

Mônica Alves (Loja 2)

Atrás da esquerda para direita: Antônia, Fabiana, Diego, David, João e Jefte
Na frente da esquerda para direita: Sueli, Luiz, Carlos e José

O pão nosso de cada dia!
Santo de Oliveira (Loja 4)

Ademilde Ap. C. Belozo (Loja 5)

Elio de Assis Zago (Loja 6)

A Padaria Central da rede Coopercica está produzindo nutritivos pães integral, de batata, caseiro e o caseirinho -, além dos pães para
hot-dog e hambúrguer (com ou sem gergelim). Depois de
assados, são embalados e distribuídos para as seis lojas.
Um dos diferenciais é a utilização de matéria-prima de ótima
qualidade, desde a farinha de trigo até o fermento.

Ganhadores da promoção
“Esta Lavadora é Minha”

* Contemplados com máquinas de lavar Electrolux, em 15 de junho.

Contemplados com
“Tempero do Amor”
■ José Carlos Zomignani (loja 1)
■ Déborah Bonello (loja 2)
■ Antônio Ramos Ribeiro Neto (loja 3)
■ Maria das Graças C. de Carvalho (loja 4)
■ José Antônio de Freitas (loja 5)
■ Izildinha Aparecida R. de Oliveira (loja 6)

Imagens meramente ilustrativas.

■ Rodrigo Ávila (loja 1)
■ Aurea Angela Pupo Rampin (loja 2)
■ Solange da Silva (loja 3)
■ Conceição Ap. Bueno do Amaral (loja 4)
■ Ana Maria de Faria (loja 5)
■ Angela Filomena Anholon Zani (loja 6)

Segundo o líder de produção, Dênis Moron, uma das novidades
é que os cooperados podem encomendar uma variedade de pães
para festas, inclusive a linha de mini pães de hambúrguer e hotdog. “Aceitamos também encomendas de mini panetones e mini
sonhos”.
Pão francês
As lojas 1, 3 e 4 já estão comercializando o pão francês produzido nas próprias lojas.
Até o final do ano, toda a rede será abastecida com esse pão.
Já os pães de grãos, do tipo italiano e as baguetes de parmesão e de azeite –
encontrados nos balcões das padarias – também estão tendo bastante procura
por parte dos cooperados. Esses pães são assados nas padarias.
Dênis comentou também que a Padaria Central produz o ano todo
panetones, nos sabores frutas e chocolate, e broas de fubá. Além disso,
os deliciosos sonhos e canudos recheados com creme
são um dos campeões de venda.
Duas opções de doces temáticos – Cakes
de paçoca e de vinho quente - podem ser
encontrados nas lojas Coopercica, até o final
de julho. Então, aproveitem para experimentar
esses bolos juninos, pois logo param de ser
fabricados!

* Ganhadores de fogões Electrolux, em 15 de junho.
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Carreiras
As profissões do futuro
Algumas carreiras estão em expansão, têm déficit de profissionais ou ficarão em evidência
nos próximos anos. Entre as que estão em crescimento, destacam-se as tecnológicas. A
demanda será por profissionais para criar produtos e jogos, caso do graduado em Sistemas
de Informação, ou para gerir e analisar uma grande quantidade de dados, como o gestor de
Big Data. Até o setor de varejo usará esses profissionais para saber como os clientes se
comportam, segundo os especialistas. A área de tecnologia já paga altos salários e há poucas
pessoas formadas para atuar nela.
Independentemente da carreira, a tendência do mercado é que os profissionais precisam se
comunicar bem e ter olhar estratégico. Fará a diferença quem tiver a preocupação com o negócio,
visão integral da empresa, bom relacionamento interpessoal, vontade de aprendizado e proatividade.
Confira abaixo mais algumas profissões do futuro.
Design com foco em inovação: o foco está nos produtos e também em ideias novas.
Precisa estar conectado à inovação, à criatividade, ao empreendedorismo e à gestão. É responsável
por dar funcionalidades aos produtos. Steve Jobs, empresário e fundador da Apple, foi designer e
conseguiu agregar esses valores ao seu trabalho.
Sistemas de Informação: a “língua” do futuro será o código, a linguagem de programação.
A tecnologia será usada cada vez mais e serão necessários profissionais para produzir e desenvolver
essa linguagem. O profissional dessa área ajudará a valorizar os produtos das empresas, criando
ferramentas tecnológicas como aplicativos e games.
Engenharia hospitalar: responsável pela infraestrutura, esse profissional ajuda a planejar
prédios, pátios e equipamentos e fica a cargo da manutenção. A remuneração é alta e essa área é
promissora.
Economia Agroindustrial: há um déficit de profissionais ligados
ao agronegócio. Existem muitos com perfil de formação técnica, como
veterinário e engenheiro agrônomo, mas falta formação ligada a negócios e
à gestão, segundo os especialistas.
Econofísica: a mistura da Física com a Economia deve resultar na
criação de um profissional, que passará a aplicar no mercado financeiro as
ferramentas que estuda no curso de Física; o que não impede um economista
de aprender conceitos de Física e atuar nessa área. O econofísico pode
trabalhar em empresas ou na área acadêmica.
Gestor de Resíduos: a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(2010) prevê um conjunto de obrigações que exigem a atuação de
profissionais da área de Saneamento Ambiental, englobando
água, esgoto, drenagem, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos. Agora, é fundamental a presença de um
gestor, sobretudo, nas indústrias.
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Fazendo a Feira
JULHO

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.

Batata-doce

Na Safra

Originária da América Central, a batatadoce ajuda a emagrecer. Pelo menos é o
que mostra uma pesquisa da College of
Agriculture and Life Sciences, nos Estados
Unidos. O poder desse tubérculo deve-se a
seu baixo índice glicêmico. Ao ser digerido
de forma mais lenta, dá mais saciedade,
auxiliando no combate à obesidade. E, por
liberar a glicose de forma gradual, evita que
ela seja armazenada no corpo feito gordura.
Graças à geração equilibrada de energia,
a batata-doce é considerada o alimento dos
atletas. Ela propicia que o açúcar seja absorvido
na medida exata pelo organismo. Isso quer dizer
que a pessoa tem disposição de sobra para se
exercitar. O ideal é consumi-la entre uma e duas
horas antes da atividade física.
A batata-doce é benéfica até para quem
apresenta tendência ao diabetes. Com a

Hortaliças e Outros

Frutas

Alface crespa/lisa
Batata doce
Cenoura
Escarola
Mandioca

Laranja Pêra
Mexerica Ponkan
Morango

Nutrição

Os diferentes tipos de
~
paes
e seus benefícios
Graças aos carboidratos, os pães são
responsáveis pelo fornecimento de energia ao
organismo. Cada tipo possui uma quantidade
diferente de nutrientes. Confira abaixo.
Pão australiano: rico em fibras e vitaminas; é macio,
adocicado e tem uma cor escura. Cal: 90 kcal (1 fatia de 30 g).
Pão branco: conhecido como pão francês ou pão de sal, seu miolo é revestido por uma casca fina e levemente
crocante. É o mais consumido pelos brasileiros. Cal: 135 kcal (1 unidade).
Pão de centeio: feito com as farinhas branca e de centeio, tem pouca gordura e é indicado para dietas. A sua
origem é judaica. Cal: 65 kcal (1 fatia).
Pão de forma: tem textura macia e é muito usado em lanches quentes ou frios. Cal: 78 kcal (1 fatia).
Pão integral: é uma opção mais saudável por ser rico em fibras, que garantem maior saciedade e ajudam na
digestão. É indicado para diabéticos e para quem está de dieta. Cal: 65 kcal (1 fatia).

produção de insulina na dose certa, o pâncreas,
encarregado de fabricá-la, não trabalha em ritmo
acelerado, evitando que o indivíduo desenvolva
o diabetes do tipo 2.
Além disso, a batata doce apresenta maior
teor de vitamina A e de cálcio do que a batata
normal. Também é fonte de vitamina C, fósforo
e potássio.

Pão italiano: possui a casca mais dura que o pão branco e o seu formato pode ser redondo ou alongado,
como uma baguete. Cal: 80 kcal (1 fatia de 30 g).
Pão preto: é um pouco mais denso que o pão de forma comum. Nutritivo, contém fibras. Cal: 70 kcal (1 fatia).
Pão de queijo: a fama vem de Minas Gerais, mas sua receita é típica de países da América do Sul, como
Brasil, Bolívia, Paraguai e o norte da Argentina. É rico em gorduras. Cal: 65 kcal (1 unid. de 20 g).
Pão sírio: é arredondado e apresenta massa fina e leve. É muito consumido no Oriente Médio e tem menos
gordura do que o pão branco. Cal: 90 kcal (1 unid.).

NA HORA DE COMER
Evite prepará-la frita. Para
aproveitar melhor seus nutrientes,
como as fibras, cozinhe-a com
a casca na água ou asse-a. Ou
então você pode consumi-la na
sopa ou em forma de purê. Adoce
seu cardápio com a batata-doce,
de 2 a 3 vezes por semana e
complete o prato com proteínas.
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Baguete: diferencia-se do pão branco pelo seu formato alongado e pela adição de gergelim. Também é de
origem francesa. Cal: 80 kcal (1 fatia de 30 g).
Ciabatta: pão branco, com aspecto alongado e achatado. Tem textura macia e é
polvilhado com farinha. Recomendado para lanches frios. Sua origem é italiana.
Cal: 118 kcal (1 unid. sem recheio).
Croissant: popular entre os franceses, é feito basicamente de farinha e
manteiga (massa folhada). Cal: 196 kcal (1 unid. sem recheio).
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Reflexão

Storytelling

Sempre é tempo para ser feliz!

Aquecimento global,
uma oportunidade
para a Groelândia!

Um pássaro vivia em uma árvore apodrecida, no meio do pântano. Tinha se acostumado a morar
naquele lugar horroroso. Comia larvas da lama e estava sempre sujo. Não conseguia mais voar porque

Quando se fala em aquecimento global, as pessoas
torcem o nariz porque ele vem provocando catástrofes
naturais como inundações, furacões, tornados, secas
e chuvas irregulares. Entretanto, os moradores da gélida
Groelândia e de outras regiões do Ártico comemoram o
aquecimento global, pois em altas latitudes ele beneficia a agricultura, a mineração e a pesca.

suas asas estavam praticamente inutilizadas pelo peso da sujeira.
Certo dia, um vendaval derrubou sua morada. A sua árvore foi tragada
pelo pântano e ele se deu conta que iria morrer se continuasse ali.
Para sobreviver, começou a agitar suas asas com força, mas sem
coordenação. Ele já tinha se esquecido de como era voar. Apesar da dor

A Groelândia tem 84% do seu território coberto por uma capa de gelo, o que restringe as atividades humanas,
principalmente na área costeira. A ocorrência desse fenômeno meteorológico – que vem aumentando a temperatura
do planeta e está derretendo as calotas polares -, está trazendo oportunidades para os 57 mil habitantes dessa
ilha, considerada a maior do mundo.
O aquecimento global ampliou em três semanas por ano o período de cultivo nas terras livres de gelo. No
último verão no Hemisfério Norte, em meados de 2014, os agricultores comemoraram a abundância na produção
de brócolis, morangos e repolhos cultivados nas hortas da ilha, algo inimaginável até pouco tempo.
Com o aumento do período de grama verde, o rebanho de ovelhas cresceu de 15 mil para 20 mil cabeças, nos
últimos 20 anos. Agora, até está-se criando gado bovino para corte e para leite. Os moradores estão plantando
batatas ao ar livre e o último verão foi um dos poucos em que os pescadores encontraram atum.
História
O viking Eric, o Vermelho, iniciou no ano de 982 a colonização de uma gigantesca ilha povoada por esquimós
do tamanho dos Estados do Amazonas e da Bahia juntos. A civilização viking estabelecida por Eric na maior ilha
do mundo entrou em declínio no século XIV por vários motivos, entre eles o esfriamento do clima por causas
naturais.
Seiscentos anos depois, o fenômeno inverso, está dando esperança aos habitantes da Groelândia, que no
século XVIII se tornou uma colônia da Dinamarca e hoje é uma região autônoma do país nórdico. Portanto, o
aquecimento global constitui uma prova de que não tem apenas efeitos apocalípticos. Também pode ajudar um
país a prosperar.
Entre as novas perspectivas econômicas está a exploração das riquezas do subsolo, facilitada pela retração
na cobertura de gelo. O governo local já distribuiu 150 licenças a mineradoras e petrolíferas. Dez anos atrás, havia
somente 20.
Calcula-se que um oitavo de todo o petróleo não explorado do mundo e talvez um quarto do gás natural
estejam no Ártico, onde se situa boa parte do território da Groelândia. Em um futuro próximo, a mineração de
carvão, ouro, ferro e diamante podem se transformar na principal atividade econômica, superando a pesca.
O aquecimento global pode não ser suficiente para provocar um “boom” econômico na Groelândia, mas está
ajudando muito no desenvolvimento da economia e por sua vez a impulsionar a qualidade de vida nessa gélida
ilha.

Para pensar

 Procure ver o lado positivo dos acontecimentos e aprender a cada oportunidade. Sempre!
 Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade
perdida!
 Tudo pode ser transformado com a sua determinação.
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e do medo, conseguiu alçar voo e cruzou o horizonte.
Depois de muito sofrimento, avistou uma exuberante floresta, repleta de
árvores frondosas, riachos, cachoeiras e muitos pássaros, como ele!

Para refletir
Os problemas são como um vendaval, que destrói vidas e obriga as pessoas a levantar voo
ou morrer.
Não importa o que você viveu. Não importa os erros que cometeu. Não importa se você deixou
escapar oportunidades. Não importa a sua idade. Sempre é tempo de dar um basta. Perceber
que é preciso melhorar, sacudir a lama e voar alto, para bem longe do pântano.
Abandone sua comodidade, enfrente seus medos e inseguranças; só assim, começará a voar...
O Criador o acompanhará e mostrará o verdadeiro caminho que deverá seguir.
Nem sempre a estrada que irá percorrer será tranquila. Obstáculos podem surgir. O mais
importante é ter coragem para enfrentá-los. Assim como o pássaro, durante a sua jornada você
encontrará o seu lindo bosque para viver.
Já dizia Mário de Andrade: “Viver é uma questão de paladar. Aprende-se a viver saboreando
a vida”.
E nunca é tarde para ser feliz!!!!
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Culinária
F I C H A 156

Sopa Creme de Alho-poró

Sopa de Ervilha à Moda Alemã

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
300g de alho-poró lavado e picado
150g de batatas descascadas e picadas
sal a gosto
100ml de creme de leite
1 colher (sopa) de amêndoa torrada e fatiada

Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o
alho. Acrescente o alho-poró e refogue mais um pouco. Adicione a batata picada e coloque meio litro de água. Tempere com sal e cozinhe em fogo baixo até o alho-poró amaciar
bem. Transfira para o liquidificador ou processador e bata
até virar uma pasta. Passe por uma peneira e junte o creme
de leite. Misture bem e acerte o sal. Para finalizar, espalhe
as amêndoas por cima. Sirva quente, acompanhada de pão
italiano.

Cubos de Alcatra com Pinhão
Receita SAZÓN®

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

600g de pinhão
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
700g de alcatra cortada em cubos
2 colheres (chá) de SABOR A MI® com Pimenta
1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
1/2 xícara (chá) de água
1 sachê de Tempero SAZÓN® Vermelho

250g de carne seca picada em pedaços pequenos
1 xícara (chá) de ervilha seca
250g de lombo defumado picado
100g de bacon picado
4 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de alho amassado
1 bouquet garni com cravo
1 colher (chá) de mostarda em pó
2 cenouras médias picadas em rodelas
2 batatas médias picadas em cubos médios
2 cebolas médias picadas em gomos
1 paio em fatias
1 pedaço pequeno de linguiça calabresa em rodelas
1 xícara (chá) de salsinha picada
sal a gosto

Modo de preparo
Lave a carne seca e deixe de molho em água de um dia para
outro, trocando a água várias vezes. No dia seguinte, coloque a ervilha de molho em água, por 2 horas. Em seguida,
coloque o lombo e o bacon e cubra com água. Reserve. Coloque em uma panela a carne seca e cubra com água. Leve
ao fogo e cozinhe por 40 minutos, ou até a carne ficar quase
macia. Reserve. Em uma panela grande, refogue o alho na
manteiga, junte a carne seca e os defumados (sem a água)
e refogue por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando.
Adicione 2 litros de água, o bouquet garni, a mostarda e cozinhe por 40 minutos, ou até as carnes ficarem macias. Adicione a ervilha escorrida, a cenoura, a batata, a cebola, o paio,
a linguiça e a salsinha. Cozinhe por mais 20 minutos, ou até
os ingredientes ficarem macios. Acerte o sal, se necessário.
Retire do fogo e sirva acompanhada de pão de centeio. Se
preferir, salpique mais salsinha no momento de servir.
Bouquet garni: enrole a parte verde do alho-poró ao redor
de uma folha de louro, um galho de alecrim, outro de tomilho
e alguns de salsinha. Em seguida, amarre com um barbante.

Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o pinhão, cubra com
água e cozinhe em fogo alto por 40 minutos após o início
da fervura. Retire do fogo, espere esfriar, descasque e corte
cada pinhão em quatro, no sentido longitudinal. Em uma
panela grande, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para
derreter. Junte a carne e frite por 15 minutos, ou até dourar.
Acrescente o SABOR A MI® e misture bem. Adicione o vinho
e a água e, ao levantar fervura, junte o pinhão e o Tempero
SAZÓN®. Deixe cozinhar por 5 minutos. Retire do fogo e
sirva em seguida.
Dica: Substitua o pinhão pela mesma quantidade de castanha-do-pará, refogando-a crua após fritar a carne.

Imagem meramente ilustrativa.
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