COOPERADOS TÊM À DISPOSIÇÃO
SERVIÇO DE SAÚDE DIFERENCIADO!
A Coopercica, para tornar mais acessível o serviço
de consultas médicas e exames particulares aos
cooperados, firmou parceria com a Concard,
uma empresa especializada em administração e
implantação de convênios.
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COOPERCICA

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
Como identificar a Dislexia
A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem,
caracterizada pela dificuldade em ler e escrever. É um distúrbio genético e hereditário, segundo
a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), um Centro de Referência em avaliações e que recebe
crianças, adolescentes e adultos, em São Paulo.
Conforme essa entidade, as avaliações podem ser realizadas a partir dos 5 anos. Entretanto, um
diagnóstico definitivo só pode ser feito depois da criança ter passado dois anos pelo processo de
alfabetização. Confira abaixo alguns sinais.
Na Pré-escola
 Dispersão;
 Fraco desenvolvimento da atenção;
 Atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem;
 Dificuldade de aprender rimas e canções;
 Fraco desenvolvimento da coordenação motora;
 Dificuldade com quebra-cabeças;
 Falta de interesse por livros.
Na Idade Escolar
 Dificuldade com a leitura e com a escrita;
 Desatenção e dispersão;
 Dificuldade em copiar de livros e da lousa;
 Dificuldade na coordenação motora fina (letras, desenhos,
pinturas) e/ou grossa (ginástica, dança);
 Desorganização geral (constantes atrasos na entrega de
trabalhos escolares e perda de pertences);
 Confusão para nomear entre esquerda e direita;
 Dificuldade em manusear mapas, dicionários e listas
telefônicas.
Mais informações: www.dislexia.org.br
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Pesquisas

Visita

Estudos comprovam qualidades
do boi criado a pasto
O professor e pesquisador da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), José Fernando Piva Lobato, realizou pesquisa que comprova as qualidades da carne produzida
a pasto.
As pastagens naturais oferecem alta diversidade de espécies vegetais (gramíneas e leguminosas) para o boi,
o que resulta em uma carne saudável (mais magra e com alto teor de ômega 3) e muito mais saborosa.
Na criação em campo, os animais, desde que nascem até o abate, são mantidos no pasto, de forma natural.
Trata-se de uma pecuária sustentável, com certificação ambiental.
Estudos apontam também que quando o boi é criado em pasto natural, os níveis de colesterol e triglicérides
da carne são menores do que a do boi confinado. Além disso, a carne brasileira é superior às carnes europeias
e americanas.
“Como o nosso foco é oferecer sempre as melhores opções em cortes bovinos, nós temos em nosso portfólio a
carne a pasto da linha Nelore Natural que, além de muito saudável, possui um sabor único e pode ser encontrada
nas lojas da Coopercica”, comentou Marcelo Proença, diretor comercial da Marfrig Beef. “A carne a pasto é uma
tendência na Europa e também é cada vez mais demandada aqui no Brasil pelas suas características e por ser
considerada uma carne sustentável”, completa Proença.
OUTRO ESTUDO
Pesquisadores do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS e do Instituto de
Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) avaliaram a carne de
novilhos abatidos aos dois anos. Os selecionados para pesquisa realizaram exames laboratoriais para determinar
o perfil lipídico (dosagens de colesterol, HDL, LDL e triglicerídeos, entre outros) dos participantes. O resultado
foi surpreendente: mesmo consumindo 120 g de contra filé (sem a gordura externa), diariamente, não houve
alteração nos níveis lipídicos e ainda ocorreu uma redução significativa na pressão arterial e no nível de sódio dos
participantes durante o estudo.
Estes dados podem auxiliar a população e os profissionais de saúde quanto à recomendação e ao consumo
de 120 g de carne magra diariamente, sem gordura aparente e não processada.
*Em Jundiaí e região, a Coopercica tem a exclusividade na comercialização da carne bovina Nelore
Natural.
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Marfrig recebeu Gestores dos Açougues
Coopercica na Fazenda Jequitibá
Diretores, Gerentes e Gestores da Coopercica comprovaram a qualidade da carne Marfrig, durante visita à
Fazenda Jequitibá, em Porto Feliz (SP).
Para reforçar o relacionamento e agregar valor às
relações com a Coopercica, a Marfrig realizou uma palestra
sobre o processo produtivo da carne bovina. Em agosto,
a Marfrig firmou uma parceria com a Coopercica para o
fornecimento de produtos das linhas Nelore Natural, Bassi
e Marfrig Angus.
Os representantes da Coopercica foram recebidos pela
equipe comercial da Marfrig que explicou as etapas do
sistema de produção da carne bovina, desde a alimentação
até as boas práticas de bem-estar animal. Ao final da visita,
os convidados ainda participaram de uma degustação de
carnes da Marfrig e puderam comprovar o alto padrão de
qualidade dos cortes servidos. Acompanhe a seguir flashes
da visita.
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Promoções
“Viagem para um
ambiente novo”
A Coopercica está realizando uma promoção exclusiva para os cooperados. Trata-se
da “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).

“Criança Feliz
Até o dia 06 de novembro acontece o concurso cultural “Criança Feliz Fini”.
Os cooperados que redigirem as seis melhores frases (uma por loja) vão
ganhar motos X-Cross elétrica Bandeirantes.

Imagem meramente ilustrativa.

Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, não cumulativas, os cooperados receberão um cupom, que
deverá ser preenchido e depositado na urna durante o período desta promoção: até 31 de dezembro. O sorteio
será realizado no dia 16 de janeiro de 2016. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

Para participar, na compra de duas unidades de guloseimas Fini
(sabores), o cooperado deve retirar um cupom, preenchê-lo e depositar o
mesmo na urna deste concurso. A apuração será no dia 7 de novembro, às
10 horas, nas seis lojas. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

Sorteio
“Campanha de Atualização de Cadastro”
■ João Zanachi Neto (loja 1)
■ Marcos Honório da Silva (loja 2)
■ Celestino Stella (loja 3)
■ Ana Maria Lopes (loja 4)
■ Wagner Martins (loja 5)
■ Inácio de Oliveira (loja 6)
■ Luis Vieira Lima (site)
Contemplados com vale-compras, em 10 de setembro. Campanha terá continuidade
pelo site www.coopercica.com.br. Os sorteios serão realizados no dia 10 de cada mês.
Confira o regulamento, participe e boa sorte!!!
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Plantio

Datas

Para festejar Dia da Árvore,
Coopercica realizou evento ecológico
“Desejo um
futuro repleto
de realizações
e de alegrias;
que ele seja
um adulto tão
feliz como é hoje.
Costumo dizer que o
meu filho praticamente
nasceu na Coopercica.Trabalho há
12 anos nessa cooperativa e ele me
acompanha há 10 anos. Fico muito
feliz em ser sua mãe”.
Adriana Orozimbo Oliveira,
mãe do Richard, 10 anos.

“Vinícius, meu filho mais velho, e Otávio
representam minha própria vida. É
por eles que acordo toda manhã,
buscando ser uma pessoa melhor
da que eu fui ontem. Desejo que
a cada dia Deus abençoe seus
passos, suas vidas e coloque
um colorido especial nos seus
sorrisos, já tão lindos!”
Cristiane Nogueira Schincariol,
mãe do Vinícius, 13 anos, e do
Otávio, 6 anos (foto ao lado).

“Fui mãe nova e cresci com
ela. Minha filha é minha
companheira, amiga e
confidente. Brincamos,
viajamos, fazemos tudo
juntas. É uma delícia.
Júlia é uma menina muito
carinhosa, dedicada,
estudiosa e brincalhona.
Torço para que ela continue
assim, maravilhosa”.
Fernanda Kassai de Oliveira,
mãe da Júlia, 8 anos.

“Depois que o Lucca
nasceu minha vida
ficou muito mais
alegre. Desejo que
ele continue sendo
a criança alegre,
amorosa, extrovertida,
que enche nossas vidas
de alegria. Descobri com
o seu nascimento que o
amor maternal é incondicional”.
Ivy Bercelli de Souza,
mãe de Lucca, 3 anos.
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Mais de 250 alunos da Emeb “Prof. Lázaro Miranda Duarte” participaram do evento realizado
pela Coopercica, no dia 24 de setembro passado.
Os estudantes, entre 07 a 10 anos de idade, divididos em
duas turmas, participaram de várias atividades recreativas
e educativas e interagiram com a Turma da Jujuba. Houve
apresentação de uma peça sobre o meio ambiente, entrega de
“kit” guloseimas e plantio simbólico de mudas nativas de Pau
Brasil, Ipê (amarelo e roxo) e da flor Penta, que atrai beija-flor e
borboleta para o jardim.
O objetivo é despertar e estimular o interesse das crianças
sobre diversos assuntos e atividades que contribuam de forma
positiva para a sua formação, tendo como base conceitos de
respeito mútuo, espírito de equipe, solidariedade e cidadania,
onde se inclui a preservação do meio ambiente.

“Demorei para ser mãe, mas foi
a melhor coisa que aconteceu
em minha vida. Virei criança
de novo e o mundo ficou mais
colorido. Sou uma pessoa
mais otimista e confiante.
Mariana é super dedicada nos
estudos, uma criança que tem um
coração muito bom. Te amo, filha.”
Rita de Cássia S. Serrano Souza,
mãe de Mariana, 7 anos.

“Minha filha é tudo para mim. Depois
que ela nasceu, a casa ficou mais
alegre, a vida ficou melhor.
Hoje me sinto mais motivada
para atingir meus objetivos;
minha inspiração é ela. Bruna
não pára quieta um minuto:
corre, brinca, é cheia de vida.
Alegra a vida de todos”.
Vitória Hollinger de Souza,
mãe de Bruna, 1 ano e 4 meses.
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Carne Bovina
Cortes e formas de preparo
A carne bovina faz a alegria das refeições dos brasileiros. Para variar o cardápio, acompanhe dicas de cortes
e sugestões de preparo.
ACÉM: econômica, macia e com pouca gordura, pode ser usada moída ou preparada como carne de panela,
ensopada ou em molho.
ALCATRA: é um corte macio e se divide em ponta de alcatra (ideal para bifes) e a alcatra propriamente dita,
boa para assados, grelhados e picadinhos. Também fica excelente no churrasco. Só evite cortes finos, pois a
carne pode ressecar.
CONTRA FILÉ: indicada para o preparo de bifes de chapa, estrogonofe, grelhados, medalhões e churrasco.
COXÃO DURO: para ficar macia deve ser cozida lentamente; por isso, é indicado para ensopados, molhos
e sopas.
COXÃO MOLE: excelente no preparo de assados, grelhados, escalopes, bifes finos, à milanesa e até moído.
COSTELA: seu cozimento leva tempo, pois é preciso amaciar as fibras. Mas a espera vale a pena. É deliciosa
em churrasco.
FILÉ MIGNON: carne muito macia, sem nervos, gordura e ossos, é indicado no preparo de estrogonofe,
rosbife, filé e medalhão.
FRALDINHA: extremamente macia, fica ótima no churrasco. Mas pode ser servida também em bifes e
assados.
LAGARTO: de coloração mais clara e quase sem gordura, possui fibras e precisa de mais tempo de cozimento
para ficar macio. Vai bem como carne de panela, carne desfiada (carne louca), assados e rosbife.
MAMINHA: tem sabor suave e textura macia. É muito apreciada em churrascos, além de assados, grelhados
e como carne de panela.
MÚSCULO: saborosa, ideal para o preparo de caldos, molhos, sopas e carne de panela. Com osso, é
conhecida como ossobuco.
PATINHO: localizado na parte traseira do boi, é ideal para assados, bife à milanesa e carne de panela. Moída,
é ótima para o preparo de almôndegas e bolo de carne.
PICANHA: tem espessa camada de
gordura, responsável pelo sabor, suculência
e maciez. Faz sucesso no churrasco, mas
também pode ser usada no preparo de
assados e grelhados.
RABO: muito saborosa, deve ser cozida
lentamente no preparo de ensopados e carne
de panela.

Dianteiro: acém, pescoço, cupim, paleta e peito;
Costela: costela, fraldinha e ponta de agulha;
Traseiro: alcatra, capa de filé, entrecôte ou
chuleta, contra filé, coxão duro, coxão mole,
filé da costafilé mignon, lagarto, músculo
dianteiro, músculo traseiro, patinho, picanha
e ponta de alcatra ou maminha.
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Fazendo a Feira

OUTUBRO

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.

Melancia

Na Safra

É rica em ferro, magnésio, potássio,
vitaminas A, B5 e B6 e em carotenóides
(substâncias antioxidantes), que podem
diminuir o nível de colesterol no sangue,
tendo assim uma ação protetora em relação
às doenças cardiovasculares. Além disso,
protegem contra as doenças oculares como
a degeneração macular e a catarata.
A melancia de boa qualidade tem a casca
firme, lustrosa e sem manchas escuras. Inteira,
pode ser guardada em local fresco e arejado,
por até uma semana.
Depois de cortada, deve ser guardada na
geladeira, coberta com papel-filme ou papel de
alumínio, para que não fique ressecada. Nessas
condições, costuma durar de 3 a 7 dias.
Doce e refrescante, o melhor mesmo é
aproveitá-la ao natural — de preferência
geladinha, nas épocas mais quentes, que
correspondem justamente às da safra da fruta
(de outubro a janeiro). A melancia também é
muito apreciada na forma de suco.
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Hortaliças e Outros

Frutas

Batata doce
Beterraba
Cebola
Cenoura
Escarola
Espinafre
Rúcula

Laranja Pêra
Melancia
Uva Itália
Uva Rubi

CURIOSIDADES
■ Seu cultivo começou no Antigo Egito.
Como em outras regiões onde a água potável é
rara, a fruta era utilizada para matar a sede de
viajantes e da população em épocas de seca.
■ No Brasil, a fruta foi introduzida pelos
escravos. Adaptou-se tão bem ao nosso
clima que, em algumas regiões, cresce
espontaneamente.
■ Os brasileiros costumam achar que a
melancia sem caroços é a fruta ideal - inclusive,
já existe no mercado, só que o preço ainda é
salgado.
■ Em alguns países, a abundância de
sementes é um dos aspectos mais valorizados
porque são ricas em proteínas, gorduras e
carboidratos, portanto, um alimento nutritivo. É
comum até se extrair um óleo comestível delas.
■ Na Índia, as sementes são transformadas
em farinha para pão e, na Ásia, são comidas
assadas e salgadas.
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Nutrição

Lanches entre as refeições
fazem bem às crianças!
Os lanches rápidos, também conhecidos por “snacks”, são
saudáveis para as crianças. Segundo os nutricionistas, eles
ajudam à medida que o corpo das crianças está se desenvolvendo
e precisa de calorias suficientes para a construção dos tecidos. O
estômago infantil é pequeno para lidar com grandes refeições e
obter proteínas suficientes, gorduras e carboidratos, diariamente.
Lanches saudáveis fornecem energia extra e também vitaminas e
nutrientes, essenciais para alimentar o corpo em desenvolvimento. A
maioria das crianças precisa de 2 a 3 “lanchinhos” por dia, além de
três refeições (café da manhã, almoço e jantar).
Esses “snacks” são fundamentais porque podem auxiliar na
prevenção da obesidade infantil. É preciso evitar o excesso de doces
e batatas fritas, que adicionam calorias extras na dieta e têm pouco
valor nutricional. Com moderação, as guloseimas podem ser servidas
depois das refeições.
ABAIXO O PRATÃO!
É melhor não obrigá-las a comer um pratão no almoço ou jantar, mas liberar as crianças a comer menos,
várias vezes ao dia. As mini refeições são importantes inclusive porque auxiliam na prevenção da obesidade
infantil.
É preciso evitar o excesso de doces e batatas fritas, que adicionam calorias extras na dieta e têm pouco valor
nutricional. Com moderação, as guloseimas podem ser oferecidas depois das refeições.
Os cereais são ideais, especialmente se servidos com um copo de suco natural ou um copo de leite. Esta é uma
pequena refeição, mas completa em vários nutrientes essenciais, incluindo vitaminas, cálcio, ferro e proteínas.
Você pode servir frutas frescas ou secas (castanhas, nozes, amêndoas, entre outras) e queijos; preparar
sanduíches naturais, smoothies e iogurtes. Agora, é essencial que você ou outro adulto sente com a criança e
compartilhe desse lanche. O exemplo precisa partir dos pais ou responsáveis.
As frutas oferecem vitaminas e minerais e ajudam a manter as crianças hidratadas. Maçãs fatiadas, laranjas,
uvas ou banana são convenientes e acessíveis aos “snacks”. Ofereça também vegetais crus, como cenoura e
tomate cereja, sozinhos ou acompanhados de uma base de iogurte. Eles são uma boa fonte de antioxidantes e,
depois de experimentar, os “baixinhos” costumam gostar do sabor.
Os pães ou torradas integrais, juntamente com manteiga, pasta de amendoim, requeijão, geleia ou
queijo branco, são excelentes fontes de proteínas e gorduras boas.

Sugestões
Você pode substituir a batata frita por batata doce assada. É só cortála em rodelas e colocar numa forma para assar. Fica crocante, deliciosa;
além de ser nutritiva e rica em vitaminas A e C.
Deixe o seu filho ser criativo, oferecendo um prato fundo, uma colher,
um potinho de iogurte e opções de frutas picadas (frescas e secas) e
granola. Deixe a criança escolher os ingredientes, para montar sua mini
refeição.
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Reflexão

Storytelling

Negão: o amigo fiel que
salvou seu dono!
O vendedor Olívio Yamamoto estava indo para Itatiba, acompanhado do seu
fiel cão Negão, quando começou a passar mal. Sentia fortes dores no peito.
Estava infartando. E só conseguiu chegar ao hospital porque o seu cachorro
de estimação o manteve acordado, enquanto dirigia.
"Eu jamais vou me esquecer do momento em que Negão dava forças para eu conseguir superar as dores
e dirigir até o hospital. Sentia dores insuportáveis. Eu até achei que tinha chegado a minha hora. Então, abri
as portas do carro e fiquei pedindo para ele saísse. Pelo contrário, me protegeu, ao ficar latindo e batendo nas
minhas costas com as patas e o focinho para que eu não desmaiasse”, contou.
Yamamoto, graças ao Negão, chegou até o hospital. Foi socorrido e encaminhado para a UTI. Já o cachorro,
desde que chegou com o seu dono, ficou perambulando pelo estacionamento do hospital. Segundo uma moradora,
ele ficava sentado chorando bem na porta da entrada da emergência. “Acho que ele sentia o cheiro do dono. Os
seres humanos deveriam seguir esse exemplo de solidariedade e amizade”.
Os funcionários ficaram sensibilizados com a atitude do animal e improvisaram um local com comida e água. A
fidelidade do Negão foi premiada com uma visita rápida do paciente – depois que deixou a UTI -, autorizada pelo
médico, na entrada do hospital para ver o seu amigão.
Emocionado em saber que Negão o espera, o vendedor ao mesmo tempo chorou e riu ao falar dele. "Estou
emocionado porque gosto demais do Negão. Eu o encontrei vagando pela cidade e o adotei. É muito brincalhão.
É o meu melhor amigo”. Yamamoto mora sozinho com seu fiel escudeiro Negão.
Após uma semana de vigília do Negão na porta do hospital, Yamamoto teve alta. O médico Wagner Tegon
Filho afirmou que a presença do bichinho de estimação foi importante para a recuperação do paciente. "Saber
que o seu cachorro estava ali perto pode ter ajudado na sua recuperação. Nós esperávamos que ele até ficasse
mais um tempo internado, mas o seu restabelecimento foi muito rápido e, sem dúvida, o nosso Negão colaborou
muito para isso”, observou.
Agora, o comerciante já faz planos para se divertir com o seu Negão. “Vamos viajar para uma praia”, conclui
Yamamoto.

Frases do livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry.

“Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas
poucas se lembram disso”.

Muitas vezes, não nos permitimos viver coisas legais por causa da
idade. Olhe para você e lembre-se de quem você é de verdade! Os
sonhos, lá no fundo, permanecem mágicos e você pode realizá-los.
Acredite!

“Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito
longe”.
Muitas conquistas são alcançadas quando exploramos outras
direções, muito além da zona de conforto. Recomeçar é preciso!

“Elas [as pessoas grandes] adoram os números. Quando
a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes
jamais se interessam em saber como ele realmente é”.

Vivemos numa sociedade, onde as pessoas valorizam mais o “ter” do que o
“ser”. Apresentamos namorados/amigos/parentes “advogados”, “médicos”, “empresários”, mas nunca
“gentis”, “carinhosos”, “pacientes”, “tolerantes”.
Números atraem, mas sozinhos não dizem nada!

“Nem todo mundo tem amigo”.

Amigo é algo valioso, que só se consegue por mérito, paciência, gentileza e respeito. Amigo é
quem tem a nobreza de aceitar o outro do jeito que ele é. Pare, preste atenção e perceba que a
“verdade” do outro também faz sentido.

“É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas”.

Frases

Para crescer, é necessário enfrentar os medos, as angústias e os tropeços.

“O único amigo desinteressado que um homem pode ter neste mundo egoísta, aquele que
nunca o abandona, o único que nunca mostra ingratidão ou traição, é o seu cachorro”.
George Graham Vest

“Os cães são o nosso elo com o paraíso. Eles não conhecem a maldade, a inveja ou o
descontentamento. Sentar-se com um cão, ao pé de uma colina, numa linda tarde, é voltar ao
Éden, onde ficar sem fazer nada não era tédio, era paz”.
Milan Kundera

“É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar”.

Não exija dos outros aquilo que eles nunca prometeram lhe dar, nem se obrigue a oferecer algo que
não lhe pertence. Tudo acontece naturalmente, sem cobranças.

“O essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração”.

O melhor de um amor, de uma viagem, de um encontro ou de um presente é o quanto nos toca o
nosso coração. O essencial a gente sente.

“É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros”.

Muitos sabem que olhar para dentro dói e, se é para machucar alguém, melhor que seja o outro.

“Cães não precisam de carros luxuosos, casas grandes ou de roupas chiques. Água e alimento
já é o suficiente. Um cachorro não liga se você é rico ou pobre. Esperto ou não. Inteligente ou
não. Entregue o seu coração e ele dará o dele. De quantas pessoas podemos dizer o mesmo?
Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas nos fazem sentir
extraordinários?”
John Grogan
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“Para que você veja muito
além dos seus olhos!”

COOPERCICA

“A gente só conhece bem as coisas que cativou”.

No começo, o outro está distante. Depois, ele entra na sua vida e não sai mais. Então, você criou
laços.

“Os homens embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram”.

O imediatismo social vem pressionando nas escolhas pessoais e podem criar padrões que não
condizem com o seu estilo de vida. Pense com o coração e descubra o que lhe faz feliz!

COOPERCICA
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Culinária
F I C H A 159

Panqueca de Abobrinha
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 e 1/2 xícara (chá) de abobrinha ralada
1 ovo batido
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 colher (sopa) de maionese
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
1/2 colher (chá) de orégano
sal e pimenta a gosto
1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo
Em uma tigela, bata o ovo, acrescente a abobrinha ralada,
a cebola picada, a maionese e misture bem com um garfo. Acrescente a farinha de trigo, misturando bem. Coloque
o queijo, o orégano, a pimenta, acerte o sal e mexa bem.
Numa frigideira antiaderente aqueça o azeite e com o auxílio de uma concha, coloque a massa. Frite dos dois lados e
repita até acabar toda a massa.

Carne Oriental
25 minutos - 4 porções

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de amido de milho
500g de coxão mole Marfrig cortado em tiras
4 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado
1 colher (sopa) de gengibre ralado
1 cebola cortada em rodelas
1/2 pimentão vermelho picado
1/2 pimentão verde picado
200g de broto de feijão
50ml de molho de soja
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
200ml de caldo de carne

Modo de preparo
Passe as tiras de carne no amido de milho e reserve. Aqueça bem uma panela wok com o óleo e o óleo de gergelim e
coloque a carne para refogar. Retire-a e adicione o gengibre,
a cebola, os pimentões e o caldo de carne. Cozinhe por alguns minutos, retorne a carne à panela e acrescente o broto
de feijão. Cozinhe rapidamente para não amolecer muito o
broto e acrescente o molho de soja e a cebolinha. Misture
bem e sirva quente.

Bolo Nutritivo
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150ml de suco de laranja
1/2 xícara (chá) de óleo
4 ovos
1 beterraba média
200g de cenoura
3 xícaras (chá) de açúcar peneirado
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal

Modo de preparo
No liquidificador, coloque o suco de laranja, o óleo, os ovos,
a beterraba e a cenoura descascadas e cortadas em pedaços pequenos, e bata muito bem até ficar uma mistura
homogênea. Transfira esta mistura para uma tigela e acrescente o açúcar peneirado, a farinha de trigo, a pitada de sal
e mexa bem. Por último, coloque o fermento em pó misturando delicadamente. Leve para assar em forma untada e
polvilhada com farinha, em forno preaquecido a 180ºC, por
40 minutos aproximadamente.

Imagem meramente ilustrativa. Receita MARFRIG®
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