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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
Doar sangue é
simples e seguro!
No Brasil, o número de pessoas
que já doaram sangue não chega
a 2% da população, enquanto
a meta da Organização Mundial
de Saúde é de 3,5% de doadores
frequentes. O primeiro passo para
mudar essa estatística é simples: vamos
ajudar o próximo, doando sangue.
Para isso, você deve levar um documento de identificação com foto (RG ou carteira de habilitação),
ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 Kg, estar em boas condições de saúde e estar alimentado
(evite refeições pesadas, gordurosas). Homens podem doar a cada 2 meses e mulheres, a cada 3
meses.
Na pré-triagem é verificada a pressão arterial, pulso, temperatura, peso e se a pessoa está anêmica
ou não. Depois é realizada uma entrevista individual, onde o candidato não deve omitir doenças que
já teve ou aspectos de seu comportamento sexual. A sinceridade neste momento é fundamental para
avaliar se a doação pode trazer riscos para ele ou ao receptor. É importante informar comportamento
de risco para doenças transmissíveis pelo sangue.
A coleta é feita por técnicos de enfermagem e todo o material é descartável. A quantidade de
sangue a ser coletado não ultrapassa 500ml, sendo que aproximadamente 450ml são para doação e
45ml para testes laboratoriais.
Seu gesto de solidariedade faz a diferença! Incentive seus amigos e familiares a doar sangue.

Fonte: Colsan Jundiaí – R. XV de Novembro, 1848 (estacionamento pela Av. dos Ferroviários,
2100) - Funciona de 2a a sábado, das 7h30 às 12h30 (exceto feriados).
Fone: 4521-4025. www.colsan.org.br.
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Dicas

Psicologia

Como cuidar dos
idosos no inverno
O inverno exige mais atenção e cuidados
redobrados com os idosos, mais vulneráveis às
doenças respiratórias e considerados um grupo de
risco, devido à baixa imunidade.
Nessa época, aumenta o número de idosos com resfriados,
gripes e até mesmo pneumonias. Com o frio, muitas pessoas
abandonam as atividades físicas – tornam-se sedentárias -, ingerem pouco líquido e se aglomeram
em ambientes fechados. Essa mudança comportamental acaba enfraquecendo o corpo e os pulmões.
Não se pode descartar a ocorrência nesta estação das dores reumáticas crônicas, como a artrite
e a artrose, e da hipotermia, que ocorre quando há queda da temperatura corporal, abaixo de 36,8
graus.
Acompanhe, a seguir, dicas da enfermeira Alessandra de Almeida Pirane*.
■ A vacinação anual contra a gripe e a pneumonia é importantíssima para a qualidade de vida dos
idosos.
■ Evitar a exposição ao frio, umidade e locais aglomerados.
■ Manter o ambiente arejado e deixar pelo menos uma janela aberta para a circulação do ar,
algumas horas, diariamente.
■ Ingerir bastante água, para ficar bem hidratado.
■ Consumir bebidas quentes (chá e chocolate), sopas e caldos. Com as baixas temperaturas, o
metabolismo precisa se manter aquecido.

Como lidar com as emoções
As emoções são as nossas maiores motivações, mas também podem nos causar dores - físicas
e psíquicas. Portanto, o autoconhecimento é importante para alcançarmos um equilíbrio entre
mente e corpo. Dizer não, em algumas situações, pode ser a solução e não o problema. Se você
não consegue dizer “não”, as pessoas podem abusar do seu “sim”. E tem mais: você ainda
pode ser visto como uma pessoa que tem medo de contrariar os outros, fraca e submissa. E
que, dificilmente, conseguirá crescer como indivíduo e no campo profissional. É claro, que o
bom senso deve prevalecer. Acompanhe.
 NÃO É PRECISO CHAMAR A ATENÇÃO.
Os que sentem necessidade de reconhecimento geralmente são pessoas inseguras do seu valor.
Se não sentirmos que somos importantes, os outros também não perceberão.
 NÃO SE ACOMODE.
Força emocional requer capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à
pressão em situações adversas.
 NÃO GUARDE RANCORES.
Sentir raiva só faz mal. Aceite o perdão da outra pessoa ou simplesmente a perdoe.
 NÃO DEIXE DE FAZER O QUE GOSTA.
O seu prazer e a sua felicidade foram construídos ao longo de sua vida. E você não vai abrir mão
deles por causa de comentários maldosos ou invejosos? Ouça o seu coração!
 NÃO DEIXE DE ACREDITAR EM VOCÊ.
Em primeiro lugar, é preciso se amar, para depois conseguir se relacionar e compreender as
pessoas. A confiança é construída a partir de uma boa autoestima.

■ Exercitar o corpo faz bem. Alongamentos podem evitar possíveis lesões. Se houver
acompanhamento de um profissional, melhor ainda.
■ As extremidades, como pés e mãos, sempre estarão abaixo da temperatura ambiente. Por isso, é
fundamental aquecê-los com luvas e meias. Também devem usar agasalhos bem quentinhos, bonés,
toucas ou chapéus.
■ O banho deve ser rápido e em temperatura amena. É preciso ter cuidado
com as correntes de ar. A cabeça não precisa ser lavada todos os dias.
■ Caso não seque bem o cabelo, os fios úmidos podem causar um
resfriado.
■ A hidratação corporal, com cremes hidratantes ou óleo de girassol,
faz a diferença. Nessa época, a pele fica mais sensível e pode até
descamar. Se o idoso não receber os devidos cuidados, o ressecamento
pode evoluir para uma coceira e até provocar escoriações, lesões ou
feridas.

* Alessandra é graduada em Enfermagem, atende a domicílio;
cuida, orienta e acompanha pacientes com úlceras por pressão
(feridas) em geral. Informações, pelos telefones (11) 98025-1108,
(11) 97990-2199 e (11) 97997-3583.
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Quando ter menos é mais!
Assim como o tempo, o espaço é um artigo caro e raro hoje em dia. A
alternativa encontrada para amenizar este problema foi reduzir a
área dos novos apartamentos, considerando o grande número de
pessoas que moram sozinhas e também o fato de que, hoje, as
famílias são menores do que eram antigamente.
Mas como ter, em um espaço tão pequeno, tudo o que é essencial
para o conforto diário? Simples: reduzindo o aparato doméstico, dos
móveis aos eletroeletrônicos. A tecnologia facilita, substituindo livros
por e-books; CDs e DVDs por serviços de assinaturas e digitalizando
os álbuns fotográficos.
Precisar de pouca coisa para viver e ser feliz é um estilo de vida
que otimiza espaços e economiza o bolso. Então, o que você acha
de rever seus hábitos e doá-las? Afinal, o que está sobrando vai
melhorar a vida de outras pessoas!

COOPERCICA
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Promoções
“Arraiá da Corrida Relâmpago“
De 01 a 27 de junho será realizado o “Arraiá da Corrida Relâmpago, que irá sortear 12 cooperados (dois
por loja), para participar desta promoção.

Contemplados com kits de churrasco
da cerveja Ashby
■ Antônio Valério Sobrinho (loja 1)
■ Daniela Gonçalves de M. Marques (loja 2)
■ Nelson Meluzzi (loja 3)
■ Reginaldo Ferreira dos Santos (loja 4)
■ Kátia Carvalho de O. Nogueira (loja 5)
■ Michel Silva Ramalho (loja 6)

Imagem meramente ilustrativa.

Segundo o regulamento, os participantes terão dois minutos para efetuar a coleta de produtos. Será permitido
um carrinho por pessoa e cada cooperado poderá colocar no carrinho, no máximo, duas unidades do mesmo
produto alimentício.
Para participar, o cooperado, ao efetuar suas compras no valor acima de R$ 30,00, deve destacar o canhoto
da promoção do seu cupom fiscal e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas.
O sorteio acontecerá no dia 28 de junho, às 10 horas, nas seis lojas Coopercica. Consulte regulamento e boa
sorte!!!

Ganhadores da promoção
“Sua Mãe é Diva”
■ Sandra Regina M. Catalano (loja 1)
■ Mônica Alves (loja 2)
■ Milton Pires de Moraes (loja 3)
■ Santo de Oliveira Rueda (loja 4)
■ Ademilde Aparecida Castilho Belozo (loja 5)
■ Valquíria Gomes Zago (loja 6)

Imagem meramente ilustrativa.

* Sorteio realizado em 10 de maio.

* Sorteio de maletas de maquiagem “O Boticário”, realizado em 01 de junho.
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Datas

Panificação

Equipe da Confeitaria: Edi Carlos, Adriana, Fernanda,
o líder Dênis, Juliano, Jéssica, Catiane e Valéria.

Chegaram as festas juninas!
Os portugueses trouxeram para cá muitas
tradições europeias, entre elas as festas para
celebrar as boas colheitas. Com o tempo,
esses festejos passaram a homenagear, no
mês de junho, três santos: Santo Antônio
(dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia
29). E por isso ficaram conhecidas como
festas juninas!
Aos poucos, elas foram se popularizando
em todo o País, sobretudo no Nordeste. Nessa
região, as comemorações acontecem durante
todo o mês, ocasião em que são realizadas
várias competições, como concursos para
escolher os melhores grupos de quadrilha.
SÍMBOLOS
Com o passar dos anos, as festas juninas
ganharam símbolos característicos. Como é

realizada em um mês de temperaturas baixas,
enormes fogueiras passaram a ser acesas,
justamente para que as pessoas pudessem se
aquecer e aproveitar a festa.
O correio elegante, os fogos de artifício e o
casamento na roça, por exemplo, foram criados
para divertir os participantes.
Os derivados de milho eram servidos nas
festas de antigamente. O principal motivo é que
nessa época do ano a produção
do milho era abundante. Essa
tradição permanece até
hoje. Então, nas festas
juninas não podem faltar
bolos, caldos, pamonhas,
bolinhos, curau, pipoca,
milho cozido, canjica,
entre outros subprodutos do
milho.

Nas lojas Coopercica, produtos típicos
É tradição cada convidado levar um prato típico, nas festas juninas.
Nas lojas Coopercica, você encontra muitas opções de comidas
típicas prontas ou ingredientes de qualidade para preparar
pratos juninos.

Confeitos da Coopercica estão
sendo feitos com produtos Nestlé
Mais uma novidade das padarias Coopercica: desde maio, diversos confeitos
estão sendo preparados com Leite Moça e chocolate meio amargo Nestlé,
como o tradicional pudim de leite - um dos campeões de venda -, que, inclusive
ganhou um selo de qualidade Nestlé e os bolos Floresta Negra, de cenoura com
cobertura de chocolate e de chocolate. E também brigadeiro, beijinho, mousses de
chocolate e de chocolate branco, bomba de chocolate e gelatina colorida.
Esses doces são produzidos na padaria central, localizada na loja 1 (Jd. Cica), e depois distribuídos para as
demais lojas. A padaria central funciona 24 horas, em sistema de 3 turnos, sendo responsável pela panificação e
confeitaria de toda a rede Coopercica.
Segundo Dênis Moron, líder de produção, a parceria com a Nestlé confere ainda mais qualidade e credibilidade
aos produtos. Portanto, se já eram saborosos, ficaram ainda mais irresistíveis. Venha prová-los nas padarias das
lojas Coopercica.
Outra novidade é que as padarias aceitam encomendas para festas, como aniversários e até casamentos, e
os bolos e doces podem ser personalizados, de acordo com as necessidades dos cooperados.

NOVIDADES NAS PADARIAS
Os cooperados também encontram nas padarias
Coopercica doces típicos como os cakes de vinho quente,
quentão e paçoca. Vale a pena conferir essas delícias!
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Novidades - Loja 4
Gôndola com
produtos diet
e naturais
Para oferecer mais opções em alimentos
saudáveis aos cooperados, a loja 4 (Jd. São Vicente)
instalou, ao lado da Coopercica Drogaria, uma
gôndola revestida em madeira, onde estão expostos
produtos diet e naturais.
Para facilitar, as mercadorias estão organizadas
por categoria, como sementes, farinhas (soja, linhaça,
gergelim, aveia, entre outras), adoçantes, cookies,
cereais em barras, doces, geleias e chocolates diet.
A loja 3 (V. Rio Branco) já possui um espaço
exclusivo de produtos diet e naturais.

Ampliação do
corredor do açougue
A Coopercica, para oferecer mais espaço de
circulação aos cooperados, ampliou o corredor do
açougue.
Além disso, houve adequação da padaria, que está
mais próxima da gôndola de pães industrializados.
Essa mudança também facilita as compras dos
cooperados.

Reinauguração
do refeitório
No dia 19 de maio, foi reinaugurado o refeitório
dos funcionários. Segundo o gerente Elissandro José
Barbosa, mais de 120 pessoas utilizam esse espaço,
que agora está mais amplo e aconchegante.
O antigo refeitório será reformado e abrigará a
cozinha. A mudança física facilitará na hora de servir
as refeições, já que elas serão preparadas na nova
cozinha, ao lado do refeitório.
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Fazendo a Feira
JUNHO

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.

Almeirão

Na Safra

Conhecido como chicória amarga, o almeirão
é uma hortaliça muito nutritiva. Suas folhas
são ótimas fontes de vitamina A (que previne
o envelhecimento precoce), E, do complexo
B, além de conterem boas doses de fósforo,
ferro, fibras e até mesmo cálcio.
Seu sabor amargo deve-se à lactucina e
lactupicrina, duas substâncias conhecidas por
suas propriedades medicinais. Desde a época
dos antigos romanos, ele era utilizado para
tratar distúrbios do fígado. Além disso, é um
poderoso diurético.
Outro papel funcional é em relação ao
colesterol. O consumo frequente auxilia na
diminuição das taxas de colesterol. Como
a grande maioria das verduras, o almeirão
melhora o movimento intestinal e é indicado
para quem tem prisão de ventre.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora madura
Alface crespa/lisa
Almeirão
Batata doce
Cenoura
Escarola
Espinafre

Laranja Pêra
Mexerica Ponkan
Pinhão

As folhas podem ser consumidas cruas em
saladas ou refogadas e são ideais para quem
faz dieta (100g fornecem apenas 20 calorias).
Acompanham muito bem, quando refogadas,
feijão, grão-de-bico, soja, lentilha e assados. Os
temperos que combinam são azeite, cebola,
alho, pimenta, vinagre, limão e cheiro-verde.

DICA
Na hora da compra, escolha os maços
com cuidado, sem amassá-los. As folhas
devem estar verdes, firmes e sem pontos
escuros. Prefira as folhas menores, que
são mais novas, portanto, mais tenras e
menos amargas.
O ideal é consumir o almeirão bem
fresco, principalmente em saladas.
Caso seja necessário guardá-lo, lave
as folhas, escorra bem, coloque em saco
plástico ou em vasilha com tampa e guarde
na geladeira, por 2 a 3 dias.
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Nutrição

Café: a segunda bebida mais
consumida no Brasil
Só de sentir aquele cheirinho gostoso, dá uma
vontade! Nada melhor que uma boa xícara de
café ao acordar ou após a refeição. Adoçado,
amargo, com leite, espresso, gelado: as opções
são inúmeras.
Por causa da cafeína, o café é considerado
uma bebida estimulante e que ajuda a aumentar a
disposição pela manhã, tira aquela sonolência que às
vezes surge depois do almoço. Além disso, estudos
realizados no Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão
revelaram que o café pode fazer muito bem à saúde.
Se consumido com moderação (de 3 a 4 xícaras por
dia), pode prevenir várias doenças como diabetes do
adulto, câncer de cólon, fígado e mama, doença de
Parkinson, entre outras. Também melhora a atenção
e, consequentemente, o desempenho escolar e a
produtividade no trabalho.
O café é a segunda bebida mais consumida
no País, perdendo apenas para a água, segundo
pesquisa realizada pela Abic (Associação Brasileira
da Indústria de Café). A bebida está presente em 98%
dos lares. O café em pó (torrado e moído) ainda é o
mais requisitado, mas está havendo uma migração
para outros tipos de café.
Um dos segmentos que mais cresce é o do café
em cápsulas. Em 2014, elas estiveram presentes
em 1% dos domicílios brasileiros, ou seja, 474 mil

residências compraram 800 gramas de café em
cápsulas, em média, conforme pesquisa da Nielsen.
O consumo de café em cápsulas deve continuar em
alta.
Os brasileiros consomem anualmente o
equivalente a 173 bilhões de xícaras e o Brasil é o
principal exportador de café.
NUTRIENTES
O café contém vitamina B, lipídios, aminoácidos
e uma grande variedade de minerais, como potássio
e cálcio, além da cafeína. Chega às células do corpo
em menos de 20 minutos após a sua ingestão.
No cérebro, a cafeína aumenta a influência do
neurotransmissor dopamina, responsável, entre
outros aspectos, pelo bom humor e pela sensação
de bem estar.
O café tem propriedades antioxidantes, que
combatem os radicais livres e ajudam a melhorar
até o desempenho na prática de esportes. Também
ajuda a melhorar a taxa de oxigenação do sangue.

CURIOSIDADES
O café, ao lado da cerveja, é a bebida mais popular do planeta. Acompanhe abaixo como é consumido em
alguns países.
● Áustria: em Viena, a capital do país, é uma tradição oferecer bolos e doces para acompanhar o café com
chantilly.
● África e Oriente Médio: é comum acentuar o sabor do café com especiarias como canela, cardomomo e
gengibre.
● Bélgica: o produto é servido com um pequeno pedaço de chocolate, colocado no interior da xícara, que
derrete quando entra em contato com o café.
● Itália: a preferência é pelo café espresso servido em xícaras pequenas.
● Grécia: é acompanhado por um copo de água gelada.
● Cuba: o café é consumido forte e adoçado, e em um só gole.
● Suíça: adiciona-se ao café um licor, o "kirsch".

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Enéas e Ibra aprenderam
a lidar com as emoções!
Embora ocupem cargos bem distintos, Enéas e Ibra enfrentaram o
mesmo desafio: desenvolver o que alguns especialistas chamam
de inteligência emocional. O consultor norte-americano, Daniel Golman,
defende que o controle das emoções contribui para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Ou
seja, ao lidar corretamente com seus sentimentos, o profissional consegue adotar comportamentos mais
adequados, o que contribui para impulsionar sua carreira. Quando não sabe lidar com eles, há o risco de
perder oportunidades de ascensão.

Para o filósofo Lao Tzu, com pensamentos e ações simples você encontra a sua essência.
Mas, afinal, o que significa ser simples? Num mundo tão complicado, as pessoas, muitas vezes,
são induzidas a acreditar que ser simples é ser simplório. Na verdade, ser simples significa viver
diretamente as experiências. Enxergar os fatos realmente como eles são – sem deduções ou achismos

Foi o que quase aconteceu com Enéas Pestana. Antes de se tornar presidente do Grupo Pão de Açúcar
(GPA), uma análise de seu perfil comportamental indicou que, apesar de ser excelente financista, não tinha
maturidade emocional para ocupar o posto mais importante da companhia. E precisou ser reconhecido como duro
e intolerante, para mudar o seu comportamento, através do desenvolvimento do seu QE (Quociente Emocional).
Assim, aprimorou o seu autoconhecimento e o relacionamento com a equipe. Hoje, acredita ser capaz de manter
um bom equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade. Depois de presidir o GPA por 11 anos, abriu uma empresa
de consultoria. Com Ibra da Silva, a situação foi parecida. Aos 35 anos, foi contratada como atendente em uma
cafeteria do Pato Branco (MG). Por sua dedicação, em poucos meses, tornou-se operadora, depois encarregada
de loja de meio período e, na sequência, em período integral. Passados oito anos, ela foi promovida e assumiu
o comando de quatro cafeterias da rede e hoje tem o respeito de sua equipe, com cerca de 30 funcionários. Mas
nem sempre foi assim.
No início, Ibra não conseguia controlar as emoções, impedindo uma maior integração com o pessoal. "A
equipe não me via como chefe e não me respeitava. Acabei me tornando autoritária", disse. Ao associar a queda
nos resultados da cafeteria à sua dificuldade de relacionamento, Ibra viu que era hora de procurar ajuda junto ao
RH. "Fui orientada a elogiar mais e a não chamar a atenção na frente dos outros". Hoje, a equipe trabalha em
harmonia e os indicadores voltaram a crescer.

- e expressar claramente os pensamentos e emoções.

Como desenvolver o Quociente Emocional

essência. Quando se sentir perdido ou distante, experimente ser direto!

» Conheça você mesmo e tenha consciência de suas emoções;
» Aja, ao invés de ficar só reagindo;
» Assuma a responsabilidade por suas tarefas;
» Perdoe-se, todo mundo tem direito de errar;
» Amplie sua visão das situações.

Quantas vezes você fez tudo o que era possível, menos perguntar diretamente?
Quantas vezes você se recusou a ser direto e não disse exatamente o que queria dizer? Também
não demonstrou o que sentia e não permitiu que a vida ao seu redor realmente lhe tocasse.
Incrível: nada na natureza é indireto. O tigre, tentando subir a montanha, alonga-se e mostra o seu
estorço. O esquilo, assustado na árvore, vacila e demonstra o seu medo. A onda, elevando-se em
direção à costa, nada poupa ao se dobrar e quebrar na praia.
Somente os humanos expressam uma ideia, mas no fundo querem
dizer outra coisa. Somente os humanos seguem numa direção, mas, na
verdade, desejam seguir outro caminho.
A recompensa pela simplicidade é chegar mais perto da nossa

Para refletir
E como dizia Paulo Freire: “tem que ser esperança do verbo esperançar. Tem gente que tem
esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu
espero que dê certo, espero que resolva, espero que funcione. Isso não é esperança. Esperançar
é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é achar que a vida é muito curta para ser
pequena! E precisamos pensar se não estamos perdendo tempo com o supérfluo. Tem gente que
diz que não tem tempo. Afinal, tempo é uma questão de prioridade, de escolha”.

Benefícios para todos

» Maior produtividade;
» Poder de decisão;
» Capacidade de lidar com adversidades;
» Maior foco no trabalho.

COMUNICADO AO COOPERADO

O cooperado Antônio Francisco, um dos contemplados da promoção “Sonhos de Viagem”,
não foi localizado até o momento pela Coopercica. Portanto, deve entrar em contato com a Eliana
(3378-2822) para o recebimento do prêmio, uma viagem para Salvador.
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Simplicidade, paciência e
compaixão: o seu maior tesouro!

COOPERCICA

“Sábio é aquele que consegue vencer o medo”.
ANÔNIMO
COOPERCICA
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Pavê de Oreo com Morangos

Bolo Mesclado com Beijinho

Ingredientes
•
330g Biscoitos Oreo
•
2 colheres (sopa) de manteiga

Ingredientes
•
4 ovos
•
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
•
1 xícara (chá) de leite
•
2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
•
3 colheres (sopa) de margarina
•
1 colher (sopa) de fermento em pó
•
3 colheres (sopa) de chocolate em pó

Recheio de Chocolate
•
200g de chocolate ao leite
•
100g de chocolate meio amargo
•
200ml creme de leite
Cobertura
•
300g morangos frescos
•
castanhas picadas
Modo de preparo
Em um processador, bata os biscoitos com recheio até obter uma farinha grossa. Derreta a manteiga, junte ao biscoito triturado e bata novamente. Despeje essa massa de
biscoito em uma forma, de preferência com o fundo removível, espalhe com uma colher, moldando até cobrir a base e
as bordas da forma. Leve ao freezer por 2 horas. Em uma
panela, derreta os chocolates picados com o creme de leite, até ficar consistente. Despeje o chocolate derretido na
forma já com a base de biscoito e em seguida arrume os
morangos e salpique as castanhas. Leve à geladeira por no
mínimo 2 horas. Sirva em seguida.

Ingredientes recheio
•
1 lata de leite condensado
•
1 1/4 xícara (chá) de leite
•
1 colher (sopa) de margarina
•
100g de coco ralado
•
1 colher (sopa) de chocolate em pó
•
1 pote de Nutella®
•
raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo
Na batedeira, bata as claras em neve, acrescente as gemas
uma a uma e continue batendo. Junte o açúcar, 1 xícara
(chá) de leite, a farinha e 3 colheres (sopa) de margarina.
Misture o fermento em pó. Divida a massa em duas partes
e em uma delas, misture 3 colheres (sopa) de chocolate em
pó. Em uma forma de 24cm de diâmetro, untada e enfarinhada, coloque alternadamente porções de massa branca e
massa de chocolate e mescle com um garfo. Asse no forno,
preaquecido, a 200ºC durante 40 minutos, ou até que, espetando um palito, ele saia seco.
Prepare o recheio

Torta do Reino
Ingredientes
•
1 xícara (chá) de leite
•
3 ovos
•
4 tabletes de queijo cremoso processado
•
1/2 xícara (chá) de óleo
•
1 xícara (chá) de farinha de trigo
•
1 colher (café) de sal
•
2 tomates sem sementes picados
•
1 colher (sopa) de azeite
•
orégano e sal a gosto
•
150g de presunto picado
•
1 cebola média em fatias
•
150g de mussarela picada

Em uma panela, coloque o leite condensado, 1 xícara (chá)
de leite, 1 colher (sopa) de margarina e o coco ralado. Leve
ao fogo mexendo até começar a desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Desenforme o bolo, corte ao meio, umedeça com uma mistura de 1/4 de xícara (chá) de leite e 1
colher (sopa) de chocolate em pó. Recheie com o beijinho.
Cubra com a Nutella® e decore com raspas de chocolate
branco. Dica: se preferir, substitua a Nutella® por ganache.

Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite, os ovos, 2 tabletes do queijo
cremoso, o óleo, a farinha de trigo e o sal. Reserve. Prepare o recheio: tempere o tomate com o azeite, o sal e o
orégano. Para montar, unte uma assadeira de 25 cm de
diâmetro, despeje metade da massa, espalhe o presunto,
o tomate temperado, a cebola, a mussarela e 2 tabletes
de queijo cremoso em pedacinhos. Espalhe o restante da
massa, deixando o centro da torta livre. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 25 minutos ou até
ficar dourada e gratinada.
Imagem meramente ilustrativa.

COOPERCICA
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