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Sesc em Jundiaí
O Serviço Social do Comércio (Sesc) acaba de
inaugurar sua unidade em Jundiaí, na Av. Antonio
Frederico Ozanan, 6000. Com 30 mil m2 de área
construída, oferece atividades de cultura, educação,
esportes e lazer, a preços populares.
Confira algumas atrações musicais de maio : Emicida
e banda (dia 22), Lenine (23) e Renato Teixeira (29).
Maiores informações, no site www.sescsp.org.br.
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Atemoia, o destaque deste mês.
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Filho encontra mãe depois de 44 anos.
Fotos capa: Mário Sérgio Esteves
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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
3

Saúde

Começou a campanha de
vacinação contra a gripe
Em Jundiaí, a meta é imunizar mais de 75 mil pessoas, entre idosos (a partir dos 60 anos), crianças de
seis meses a 5 anos incompletos, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), até 22
de maio.
Além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), foi instalado um posto permanente de vacinação na esquina da
rua Barão de Jundiaí com a rua da Padroeira, no centro, que funciona das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta.
A campanha também envolve portadores de doenças crônicas, a partir de prescrição médica.
A imunização protege contra o vírus da gripe comum e da gripe causada pelo Influenza (H1N1).
A vacinação é fundamental para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves como a
pneumonia, ocasionadas principalmente pela chegada do inverno.
Fonte: Prefeitura de Jundiaí www.jundiai.sp.gov.br
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Saúde

Ecoplaneta

Drogarias realizaram aferição
da pressão arterial

Você sabe o que é energia limpa?
Existem cinco tipos de energia limpa – aquela que não libera (ou libera poucos) gases ou resíduos
que contribuem para o aquecimento global, em sua produção ou consumo. Acompanhe.

As Drogarias das lojas 3 (V. Rio Branco), 4 (Jd. São Vicente) e 6
(Caxambu) aferiram gratuitamente a pressão arterial, nos dias 25 e 26
de abril passado. Esta ação de saúde foi um sucesso, já que a adesão
foi muito grande, tanto por parte dos cooperados como também dos
não cooperados.
A medição da pressão arterial é um fator importante no tratamento da
hipertensão, alerta a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).
Segundo a SBC, a hipertensão - mais conhecida por pressão alta -,
ocorre quando a pressão arterial é igual ou maior que 14 por 9.

Eventos
Coopercica ofereceu cafés da manhã
para cooperados
A Coopercica realizou nas seis lojas dois deliciosos cafés da manhã. Um, para comemorar seus 46 anos (dia
14 de abril); e outro, para festejar o Dia das Mães (10 de maio).

SOLAR
A energia luminosa do sol é transformada em eletricidade por um dispositivo eletrônico, a célula
fotovoltaica. Já as placas solares usam o calor do sol para aquecer água. Maiores produtores: Japão
e EUA.
Vantagens: Fonte inesgotável de energia; equipamentos de baixa manutenção; abastece locais
em que a rede elétrica comum não chega.
EÓLICA
O vento gira as pás de um gigantesco cata-vento, que aciona um gerador, produzindo corrente
elétrica. Maiores produtores: Alemanha, Espanha e EUA.
Vantagens: Fonte inesgotável de energia; abastece lugares aonde a rede elétrica comum não
chega.
DAS MARÉS
As águas do mar movimentam uma turbina que aciona um gerador de eletricidade, num processo
similar ao da energia eólica. Não existe tecnologia para exploração comercial. Franca, Inglaterra e
Japão são os pioneiros na produção.
Vantagens: Fonte de energia abundante capaz de abastecer milhares de cidades costeiras.
BIOGÁS
Transformação de excrementos animais e lixo orgânico, como restos de alimentos, em uma
mistura gasosa que substitui o gás de cozinha, derivado do petróleo. A matéria-prima é fermentada
por bactérias num biodigestor, liberando gás e adubo.
Vantagens: Substitui diretamente o petróleo; dá um fim ecológico ao lixo orgânico; gera fertilizante.
Os produtores rurais podem produzir e até vender o gás, ao invés de pagar por ele.
BIOCOMBUSTÍVEIS
Geração de etanol e biodiesel para veículos automotores a partir de produtos agrícolas (semente
de mamona e cana de açúcar), além de cascas, galhos e folhas de árvores que sofrem processos
físico-químicos. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais.
Vantagens: Substitui diretamente o petróleo; os vegetais usados na fabricação absorvem gás
carbônico em sua fase de crescimento.
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Homenagem

Sorteios
Contempladas do “Especial de
Aniversário: Sonhos de Viagem”

A mãe com filho e a mãe sem filho!
(11) 3395-3688
paineiras@cvc.com.br
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■ Suzete Keli Dias de Oliveira . Hotel Sheraton / Salvador (Loja 01)
■ Antônio Francisco . Hotel Sheraton / Salvador (Loja 02)
■ Claudinéia Garcia Alexandre . Hotel Marupiara / Porto de Galinhas (Loja 03)
■ Nanci Romanato Zambotto . Hotel Wish Serrano / Gramado (Loja 04)
■ Aurélia Abellan . Hotel Wish Serrano / Gramado (Loja 05)
■ Verônica Stela do S. Paschoa . Hotel Marupiara / Porto de Galinhas (Loja 06)

a

Para comemorar seus 46 anos, a Coopercica realizou a promoção “Sonhos de Viagem”, que premiou seis
cooperados (um por loja) com sensacionais viagens. Confira os ganhadores*.
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*As fotos dos ganhadores das lojas 1, 2 e 3 serão divulgadas na edição de Junho, da revista Coopercica.
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uas mulheres chegaram discutindo ao palácio, uma delas
carregando um bebê nos braços. Ambas insistiram em falar com
o rei. Depois de horas de espera, ele sentou-se em seu trono e
pediu que as camponesas se aproximassem.
A que estava sem o bebê no colo correu em sua direção e disse:
“Sua Alteza, eu e aquela mulher tivemos bebês quase que no mesmo dia.
Como somos pobres e não temos família, resolvemos morar juntas. Numa
noite, enquanto ela amamentava, seu rebento morreu. Sabe o que ela fez?
Trocou os nenês e colocou ao meu lado o bebezinho morto, para que eu achasse
que era o meu filho”.
Nesse momento, a outra mãe retrucou: "É mentira. O meu guri está vivo; já
o seu... morreu”.
Para acabar com a discussão, o rei ordenou: “Traga-me uma espada”. Em
seguida, gritou: “Soldado, divida o menino em duas partes, pois darei metade
para cada uma”.
A mulher sem o filho no colo, não pensou duas vezes e falou: “Ah, meu
rei, nesse caso pode deixá-lo com ela, pois vou sofrer menos sabendo que ele
está vivo - apesar de nunca mais poder encontrá-lo- do que testemunhar sua
morte”.
Já a outra concordou com a proposta do rei: “Nem teu, nem meu, vamos
dividi-lo”.
De repente, o rei olhou para o guarda e reconhecendo o amor materno
declarou: “Pegue o menino da mulher que está com ele no colo. Ela não é a
sua mãe. Afinal, que mãe teria coragem de permitir que matassem o
próprio filho?”.
Assim, a justiça foi feita e os moradores daquela cidade
puderam comemorar a sapiência do seu governante. Você
sabe que dia era? Dia das Mães!

* Homenagem da
Coopercica às Mães.

Solidariedade
Participe da Campanha de Inverno!
Se você não vai usar, está na hora de doar. Cabide não sente frio!
Até o dia 30 de maio, as seis lojas Coopercica estarão recebendo roupas, agasalhos
(infantis, femininos, masculinos) e cobertores, em bom estado. Trata-se da Campanha
de Inverno 2015.
As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí e de
Campo Limpo Paulista.
A Coopercica, mais uma vez, conta com a sua solidariedade!
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Datas

“Esta lavadora é minha”
Até o dia 14 de junho, será realizada a promoção “Esta
lavadora é minha”, uma parceria da Coopercica com a P&G.
Serão contemplados seis participantes (um por loja), com
lavadoras Electrolux 15 kg. O sorteio acontecerá em 15 de
junho, às 10 horas.
Para participar, na compra de duas unidades de produtos P&G
(fralda Pampers, Pantene, lava roupas Ariel – em pó ou líquido-,
lava roupas Ace, amaciante Downy e produtos Gillette), o cooperado
deve retirar o cupom de sorteio e depositá-lo na urna desta promoção,
instalada nas lojas. Confira regulamento e boa sorte!!!

Imagem meramente ilustrativa.

Promoções

Confira as vencedoras do
Concurso Cultural “SER MÃE É…”
Para homenagear as colaboradoras mães, a Coopercica realizou um concurso cultural interno, no qual as
participantes criaram frases sobre o que é ser Mãe. As melhores, você confere abaixo.
As contempladas (uma por loja) ganharam um ensaio fotográfico, realizado no estúdio fotográfico de Mário
Sérgio Esteves, além serem capa da revista deste mês.

Loja 1: Márcia Oliveira Souza Camejo

Ser Mãe é… “Assumir de Deus o dom da Criação, da doação e do amor
incondicional”

Loja 2: Eloisa de Souza

Ser Mãe é… “Mais que dar a luz, é ser a luz na vida de alguém”

Loja 3: Márcia Francisca Chagas

Ser Mãe é… “Como diamante, que nunca perderá seu brilho, pois é eterno”

Loja 4: Darcy Glória de N. Fernandes

Ser Mãe é… “Dádiva divina, que quando Deus a fez sabia de sua real
importância”

Loja 5: Thatiane de Fátima G. Oliveira

Ser Mãe é… “Ser esplêndida, é ser divina, é uma pérola, que sem ser um joia,
tem o dom de dar a luz a uma vida, é fazê-la brilhar”

Loja 6: Valéria Dantas

Ser Mãe é… “Descobrir a força de um leão, ter a sensibilidade de uma rosa e doçura
de um favo de mel”

“Sua Mãe é Diva”
A Coopercica também está homenageando as Mães cooperadas, com a promoção “Sua Mãe é Diva”, que irá
sortear seis maletas de maquiagem “O Boticário” (uma por loja).
Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, o cooperado deve destacar o cupom fiscal e depositá-lo
na urna desta promoção, que termina no dia 31 de maio. O sorteio acontecerá no dia 01 de junho. Consulte
regulamento e boa sorte!!!
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Datas

Origem das
tradições do
casamento

A cerimônia nasceu na Roma antiga. Foi lá também que aconteceram as primeiras uniões de direito e a
liberdade da mulher se casar por vontade própria. Acompanhe, a seguir, a origem de alguns símbolos
do matrimônio.
Bouquet: vem da Idade Média. Nesta época, as mulheres levavam ervas aromáticas para afugentar os
maus espíritos. Com o tempo, o ramo da noiva tornou-se um hábito em todos os casamentos e atualmente
são usadas diferentes flores.
Vestido: quem exibiu o primeiro vestido branco foi a rainha Vitória, da Inglaterra, no século XIX, no seu
casamento com o príncipe Albert, que era seu primo. Como naquela época um homem não tinha coragem de
pedir uma rainha em casamento, o pedido foi feito pela própria noiva.
Véu: os gregos acreditavam que a noiva, ao cobrir o rosto, ficava protegida do mau-olhado das mulheres
e da cobiça dos homens. Tinha ainda um significado especial para a mulher, pois separava a vida de solteira
da vida de casada e de futura mãe.
Grinalda: tradicionalmente, quanto maior a grinalda, maior é o símbolo de status e de riqueza.
Posição no altar: a razão da noiva ficar sempre do lado esquerdo do noivo tem a sua origem anglosaxônica. O noivo, temendo a tentativa de rapto da noiva, deixava sempre o braço direito livre para tirar a sua
espada.
Alianças: para os egípcios, o círculo da aliança representava a eternidade, o amor infinito. Os gregos
usavam as alianças no dedo anelar da mão esquerda, acreditando que passasse uma veia que vai direta ao
coração por esse dedo. Mais tarde, os romanos também adotaram esse costume, que permanece até hoje.
Arroz: a tradição de atirar grãos de arroz sobre os noivos começou na China e é sinal de prosperidade,
fertilidade e felicidade.
Bolo: surgiu com os romanos e representa boa sorte. O corte do bolo é um dos momentos mais marcantes
da festa. O noivo coloca as mãos sobre as da noiva, para que possam juntos segurar a faca. Isso simboliza
partilha e união.
Lua de mel: surgiu na época em que o casamento era, muitas vezes, contra a vontade da noiva. O homem
raptava a mulher e a escondia durante um mês (de uma lua cheia até a outra). Durante esse período, tomavam
uma bebida fermentada, à base de mel, que devia durar 28 dias, o tempo do mês lunar.
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MAIO

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.

Atemoia

Alimentos que combatem
a flacidez da pele
Para ter uma pele firme, é preciso incluir fontes de colágeno,
antioxidantes, vitaminas, minerais e gorduras boas. Confira, a
seguir, alimentos que ajudam a ter um corpo durinho.

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Alface Crespa
Almeirão
Cenoura
Escarola
Mandioca

Atemoia
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Mexerica Ponkan
Pinhão

A atemoia é fonte de energia - uma unidade
pequena contém cerca de 100 calorias -,
rica em fibras, importantíssimas para o
funcionamento do intestino e de vitamina
C, um poderoso antioxidante, que também
participa da produção de colágeno.
Fonte de minerais, esta fruta ainda se
destaca pelo teor de potássio, que auxilia na
redução da pressão arterial, na contração dos
músculos, na condução dos impulsos nervosos
e na manutenção dos batimentos cardíacos.
A atemoia se originou na África do Sul e em
Israel, através do cruzamento entre a fruta do
conde (ou pinha) com a cherimoia (nativa do
Peru, Equador e Colômbia).
A atemoia é maior, mais doce, tem menos
sementes; sua casca é mais pontiaguda e sua
polpa se solta mais facilmente do que a fruta do
conde.

A casca verde tem uma aparência bruta,
mas dentro, a atemoia oferece cerca de 70% de
água e um sabor adocicado e único.
No Brasil, as primeiras plantações
começaram na década de 60. Hoje, concentramse nas regiões Sul e Sudeste. O estado de São
Paulo é o maior produtor de atemoia. Minas
Gerais, Paraná e Bahia seguem atrás.

Consumo
A atemoia tem caído no gosto dos
consumidores por ter a polpa saborosa e
macia, além das sementes soltas. Assim,
ela pode ser consumida com uma colher,
como um mamão papaya.
A melhor forma de consumir esta
fruta é in natura, para preservar seus
nutrientes.
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FRUTAS VERMELHAS
Amora, morango, mirtilo, framboesa e cereja são ricas em antioxidantes, que dificultam a ação dos
radicais livres sobre a pele – eles
danificam o tecido, prejudicam a
elasticidade e causam celulite.
Consuma um punhado de uma delas por dia, salpicadas na salada
de frutas, na forma de suco ou batidas com iogurte desnatado.

ABÓBORA, CENOURA
E MANGA
São ótimas fontes de vitamina A,
que auxilia na produção das fibras
de colágeno. Garanta pelo menos
uma delas todos os dias, em alguma das principais refeições.

ABACATE
Contém gorduras monoinsaturadas (boas para o organismo), que
ajudam a preservar a elasticidade.
Três colheres de sopa por dia são
suficientes. Pode ser incluído na
salada ou batido com iogurte desnatado.

FRUTAS CÍTRICAS
Kiwi, laranja, acerola e goiaba são
ricas em vitamina C e colaboram
para a formação do colágeno. Inclua uma unidade por dia no cardápio. Se for limão, use para temperar a salada ou em suco.

CEREAIS INTEGRAIS, AMÊNDOAS, NOZES, GRÃO-DE-BICO
E FEIJÃO
Possuem zinco, nutriente essencial para a cicatrização e formação de colágeno. Cinco nozes ou
amêndoas e uma concha de feijão
ou grão-de-bico já são a quantidade diária ideal.

AVEIA
O cereal é fonte de silício, mineral
fundamental para a produção de
colágeno. Coma até 2 colheres de
sopa por dia.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Pratique o ócio: pense!

Filho encontra mãe
depois de 44 anos!
Severino Ramos dos Santos, 63 anos, viajou da Bahia
até a Paraíba para reencontrar sua mãe, dona Dionísia
Felipe da Silva, de 89 anos, conhecida como dona Nega. A
aposentada mora num sítio em Areia, cidade que fica na região
do Brejo paraibano. A última lembrança que guardava do filho único era a imagem de um rapaz
de pouco mais de 19 anos, que tinha o sonho de mudar de vida.

A palavra ócio vem do grego (skole) e significa escola. Portanto, para os gregos, o ócio não
representava estar sem ocupação, mas dedicar-se às ideias e ao espírito, na contemplação da
verdade, do bem e da beleza.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Um homem com 1 relógio sabe que horas são. Um homem com 2 relógios nunca tem certeza.
Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou.

A história deles, que estava interrompida, mudou e chegou a um final feliz em outubro do ano
passado, graças à iniciativa de Thiago Bispo, funcionário do Banco do Brasil. A mistura de determinação
e ajuda de colegas de trabalho fez com que ele conseguisse promover o reencontro. Trabalhando em
uma agência na cidade de Esplanada, município da Bahia, e morando em Salvador, ele precisava
viajar diariamente. No intervalo de uma dessas viagens, Thiago usava a internet para passar o tempo
– e assim conheceu sua namorada, a estudante Eriane, que mora na Paraíba. A jovem divide a casa
com a mãe, a tia e dona Nega, o xodó da família. “Se não fosse a internet e as minhas viagens, não
teria conhecido minha namorada. Muito menos, encontrado dona Nega”, comentou.
Após meses trocando mensagens, Thiago decidiu ir até a Paraíba para conhecer pessoalmente
Eriane. Chegando na casa dela, teve a oportunidade de conversar com dona Nega. “Ela mora com
a família da minha namorada, que a acolheu há anos. É uma senhora daquelas fofas, de cabelo
branquinho e que logo de cara me ganhou com tanta simpatia, abraços e carinho. Foi aí que ela me
disse que já tinha morado na Bahia. Conversando, descobri que tinha um filho e que ainda bebê o
levou até Salvador, para a casa de uma família onde trabalhava. Mas, 19 anos depois, a saudade de
casa bateu forte e foi assim que dona Nega acabou voltando para sua terra natal, a Paraíba, em busca
de seus parentes”, comentou Thiago.

Olhe a vida através do para-brisa, nunca pelo retrovisor.
As pessoas podem duvidar do que você fala, mas acreditam no que você faz.

Seja gentil com as pessoas enquanto estiver progredindo, pois precisará

delas se despencar.
Nunca explique. Seus amigos não precisam de suas explicações. E seus

inimigos não acreditarão nelas.
Quando quiser se vingar, cave 2 sepulturas. Uma delas será exclusiva

para você.
O tempo que você perdeu se divertindo nunca foi perdido.
Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de

reagir a ele.
Você crescerá, independentemente da altura do seu pai.

Final feliz
Depois de cinco meses de busca, Thiago encontrou Severino, que chegou ao Aeroporto em Campina
Grande, acompanhado de sua esposa, Vera Lúcia. Com uma mala a tiracolo e mãos trêmulas, ele foi
enfático ao agradecer a ajuda de Thiago. “Ele é o nosso anjo da guarda. Reencontrar minha mãe era
o que faltava na minha vida e Thiago realizou esse sonho”.
Já era noite quando Severino chegou a Areia. Dona Nega o aguardava ansiosa em um dos
banquinhos da praça. Ao perceber a presença dele, levou as mãos à cabeça e, em seguida, mãe
e filho se saudaram com um forte abraço. Foi um emocionado “Deus te abençoe”, dito com a voz
sufocada pela emoção, que ela recebeu o filho. E desabafou: “É tanta alegria que eu estou sentido,
você nem imagina. É uma alegria dada por Deus”. Risos e lágrimas marcavam o rosto de ambos.
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Para refletir
“Se eu gosto de poesia? Gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos
amenos, amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo”!
Carlos Drummond de Andrade

Severino fez questão de mencionar que nunca se esqueceu dos ensinamentos de sua mãe. “Ela
vivia repetindo que eu só poderia pegar aquilo que me pertencia. Nunca dos outros! Esse conselho foi
muito útil, pois cheguei a morar na rua, passei necessidade, mas nunca roubei nada de ninguém. Sou
muito grato a ela e hoje minha vida está realizada”, concluiu o filho de dona Nega.

"Ao envelhecer, parei de escutar o que as pessoas dizem. Agora, só presto atenção no que elas
fazem".
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Culinária
F I C H A 154

Penne ao Molho de Linguiça com Couve
Receita BASILAR®.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Penne Basilar (500g)
500g de linguiça de frango
1 maço de couve manteiga, em tirinhas
5 colheres (sopa) de azeite
1 cebola média, picada
4 dentes de alho, picados
700ml de molho de tomate
sal e pimenta-do-reino a gosto

Panqueca Recheada com Abacaxi e
Coco ao Molho de Chocolate Zabet
Receita ZABET®.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1/2 embalagem de Biscoito Manteiga Cracker Zabet
1 colher (sopa) de farinha de trigo
3 ovos
1 colher (sopa) de margarina
2 xícaras (chá) de leite
1 colher (chá) de essência de baunilha
2 colheres (sopa) de conhaque

Recheio
Modo de preparo
Corte 2 gomos de linguiça em rodelas. O restante retire a
pele e bata a carne no liquidificador e reserve. Numa frigideira grande, aqueça o azeite, junte a cebola, o alho, a
linguiça moída e as rodelas e deixe refogar bem. Retire as
rodelas de linguiça e reserve para decorar. Acrescente a
couve manteiga, acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino e deixe refogar por mais 5 minutos e reserve. Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando,
até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com
o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”,
ou seja, macia, porém resistente à mordida. Numa panela média, aqueça o molho de tomate e reserve. Escorra a
massa, acrescente o molho e o refogado de linguiça com
couve e envolva tudo com a ajuda de dois garfos grandes.
Decore com as rodelas de linguiça e sirva a seguir.

•
•
•
•

1 kg de abacaxi em cubinhos
150g de açúcar
150g de coco ralado
1 e 1/2 lata de creme de leite

Molho de Chocolate
•

150g de chocolate meio amargo

Modo de preparo
Leve ao processador o Biscoito Manteiga Cracker Zabet e
bata até obter uma farofa fina. Leve a farofa de biscoito ao
liquidificador junto com a farinha de trigo, os ovos, a margarina, o leite, a essência de baunilha e o conhaque. Bata bem
e reserve. Unte com margarina uma frigideira tipo panquequeira e espalhe de forma uniforme uma concha pequena de
massa e deixe fritar dos dois lados. Repita o procedimento
até terminar a massa e reserve.
Prepare o recheio de abacaxi com coco

Bolo de Café e Chocolate
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de café forte e morno
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Numa panela média, junte o abacaxi, o açúcar e deixe cozinhar até secar a água. Deixe amornar, acrescente o coco, 1
lata de creme de leite, mexa delicadamente e reserve.
Prepare o molho de chocolate
Num refratário pequeno, junte o chocolate meio amargo e
leve ao micro-ondas por 2 minutos, acrescente 1/2 lata de
creme de leite, mexa delicadamente e reserve. Recheie as
panquecas com o doce de abacaxi com coco, regue com o
molho de chocolate, polvilhe coco por cima e sirva a seguir.

Calda
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
1/2 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite

Modo de preparo
Bata no liquidificador, os ovos, o açúcar, o óleo, o café e o
chocolate. Acrescente a farinha de trigo e o fermento peneirados. Coloque a massa em uma forma de 24 cm de
diâmetro untada e enfarinhada. Asse no forno preaquecido
a 200°C por 50 minutos aproximadamente. Deixe esfriar,
desenforme e reserve. Calda: em uma panela, misture o
chocolate em pó, o leite e o açúcar. Deixe ferver, desligue
o fogo e misture o creme de leite. Despeje a calda sobre o
bolo e sirva.
Imagem meramente ilustrativa.
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