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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
Como evitar a
alergia respiratória
O tempo está seco em grande parte do território brasileiro. A
baixa umidade do ar aumenta a incidência de problemas como
alergias respiratórias e viroses e também causa a desidratação
das células, principalmente da pele e das mucosas. Narinas
e olhos ressecados, cansaço e dor de cabeça são sintomas
que podem aparecer quando faltam água e sais minerais no
organismo.
Com o tempo seco aumenta a ocorrência de doenças como rinite
e conjuntivite alérgicas, pois os agentes causadores das alergias
(poeira, poluição e pelos de animais) ficam mais tempo suspensos
no ar.
Quem não se hidrata corretamente também pode contrair
viroses e infecções bacterianas. Segundo a Associação Brasileira
de Alergia e Imunologia (Asbai), o vírus e a bactéria aderem com
mais facilidade a uma célula ressecada.
Na respiração, o organismo precisa de água para umedecer
o ar que entra no corpo. Sem a umidade, o muco, que ajuda a
proteger o organismo de infecções, fica muito espesso e não
consegue limpar as vias aéreas adequadamente.

Beber bastante água, hidratar as narinas com soro fisiológico, pingar colírio nos olhos, espalhar
toalhas molhadas e bacias de água pelo quarto são algumas medidas para combater as doenças
causadas pelo ar seco. A recomendação é procurar um médico apenas se os sintomas permanecerem
por mais de uma semana, pois no hospital a pessoa pode se expor a algum vírus mais perigoso. A
melhor opção é fazer a prevenção em casa.
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Parceria

Eventos
Café da manhã para os
Papais na Coopercica
Para homenagear os Pais, a Coopercica presenteou seus cooperados
com um café da manhã, realizado nas seis lojas, em 9 de agosto passado.

Concard, uma nova parceira
para cuidar da sua saúde!
A Coopercica firmou uma parceria com a Concard, especializada em administração e implantação de
convênios. Fundada em julho de 1991, a Concard tem como objetivo tornar mais acessível para as pessoas
o serviço de consultas médicas e exames complementares em clínicas particulares, pagando valores
menores que os particulares.
Entre as vantagens, o cliente Concard administra os serviços destinados a cuidar da sua saúde – sem
mensalidade, carência, limite de utilização ou doença pré-existente - e com livre escolha dos profissionais. Para
isso, só é cobrada uma taxa de adesão anual (valor fixo para qualquer idade).
Na Concard há ampla opção de médicos especialistas, clínicas de diagnósticos, laboratórios e vacinas. Além
de contar com serviços de dentistas, acupunturistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos.
O pagamento dos atendimentos ou serviços contratados são feitos pelo cliente Concard diretamente ao
profissional credenciado, conforme tabela negociada individualmente entre a Concard e o credenciado. O valor a
ser pago sempre será menor que o particular.
O cliente recebe um guia com toda a rede credenciada e poderá se informar dos valores na central de
atendimento da Concard ou diretamente no consultório ou com o profissional credenciado.
“É uma satisfação para a Coopercica poder oferecer aos cooperados uma parceria de saúde diferenciada
e de qualidade, com uma empresa conceituada como a Concard”, ressaltou Orlando Marciano, presidente da
Coopercica.
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Vai começar a Semana do Idoso
No dia 17 de setembro começa a 18a Semana do Idoso de Jundiaí, promovida pela
Prefeitura de Jundiaí. Acompanhe a programação abaixo. A entrada é franca e os interessados
não precisam se inscrever.
▪ 17/09 – 8h30 - Abertura com um grande Sarau no Grêmio Recreativo. End: R. Rangel Pestana, 334 (Centro).
▪ 18/09 – 8h30 - Lançamento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, pela Secretaria de Saúde e Ministério
da Saúde, no Centro de Convivência do Idoso (CRIJU), no Complexo Argos. End: Av. Dr. Cavalcanti, 396 (V.
Arens).
▪ 19/09 – 13h30 - Baile no Centro de Convivência do Idoso (CRIJU)
▪ 23/09 – 18h - Concurso Miss e Mister, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região.
End: R. 15 de Novembro, 1336 (Centro).
▪ 21 a 26 – Atividades nos bairros de Jundiaí.

Prioridade
A saúde deve ser considerada como uma prioridade. Inclusive, uma pesquisa divulgada recentemente aponta
que um dos desejos dos brasileiros é ter convênio médico, perdendo apenas para educação e casa própria.
Essa preocupação é notória entre os brasileiros, principalmente para quem já passou dos 60 anos. Geralmente,
nessa faixa etária os planos de saúde possuem mensalidades altas e a maioria das pessoas não consegue pagar.
Portanto, vale a pena consultar a Concard.
A parceria com a Concard foi realizada para que a Coopercica possa atender aos interesses dos seus
cooperados, a fim de que tenham menos burocracia, mais opções e acessibilidade aos recursos e ao atendimento
médico.

Aproveite a aposentadoria para retomar antigos hobbies ou mesmo começar a aprender algo que adiou por
falta de tempo. Chegou a hora de fazer aquela viagem que nunca saiu do papel, matricular-se naquele curso que
ficou sempre para depois, escrever um livro, cuidar de um jardim, enfim realizar muitas coisas que ficaram para
traz. Você só precisa dar o primeiro passo!

COOPERCICA

COOPERCICA

Desfrute do tempo livre!
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Ecoplaneta

Consumo
Seja um Cooperado e
aproveite as vantagens!
Ofertas semanais, preços diferenciados, participação em sorteios e
promoções. Estas são algumas vantagens para quem é Cooperado.
As ofertas são publicadas semanalmente no panfleto e também no
site www.coopercica.com.br.
Nesse panfleto, há produtos com descontos diferenciados só para os
Cooperados. Para aproveitar esses descontos, procure o Setor de Atendimento de uma das seis lojas
e apresente seu CPF, o RG e um comprovante de residência. Então, é muito fácil ser um Cooperado
para desfrutar das vantagens oferecidas pela Coopercica.
Site
Acesse também o site da Coopercica para conhecer mais novidades. Além das ofertas especiais
da semana, você encontra as campanhas promocionais das lojas físicas, que são atualizadas com
regularidade.
Informações sobre as Drogarias Coopercica, produtos marca própria, coleta seletiva, entre outros
assuntos de interesse coletivo, você também encontra no site.
As receitas ocupam espaço de destaque no site. Clicando em Revistas, você confere várias edições
da versão impressa da Revista Coopercica. Clicando no ícone Seja um Cooperado e suas Vantagens,
você poderá fazer um pré-cadastro e se tornar um Cooperado.

Solidariedade
Atos bondosos ajudam na felicidade.
Participe da “Criança Solidária”

Plantar árvores salva rios!
A mata ciliar, que cresce na margem de rios
e lagos, protege a água de sujeiras. As raízes
seguram a água da chuva e evitam que ela
escorra rápido ou se evapore, dando tempo
para ser reabsorvida pelo solo, reabastecendo
lençóis freáticos e aquíferos - rochas porosas
que armazenam água subterrânea.
Já as folhas transpiram e devolvem umidade
para a atmosfera, o que contribui para a ocorrência
das chuvas.
Preservar as florestas é proteger a água: elas
interferem no clima de uma região, favorecendo
as chuvas, alimentam as nascentes dos rios
e protegem os mananciais da erosão e do
assoreamento.

As lições de uma árvore
Talvez por obra do vento que trouxe a semente
ou por um ato de generosidade de alguém que
cultivou uma simples mudinha, uma nova árvore
vingou. Apesar de todas as dificuldades, se tornou
uma árvore frondosa, vistosa, que embeleza a
paisagem, faz sombra e ainda produz frutos.
Ela consegue ensinar lições, como ter
sapiência para resistir às adversidades da vida.
No seu caso, ter a capacidade de resistir ao vento,
conseguindo se dobrar ao que não pode controlar,
para depois na calmaria voltar ao seu lugar firme
e forte.
Ensina também que é possível crescer sem
perder as raízes; secar para depois florir e que
toda a colheita tem o seu tempo.

Água: é preciso usar com moderação!
Segundo relatório da ONU, o aumento da população e da urbanização reduzirá o
suprimento de água no mundo em 40% nos próximos 15 anos.
A água é um recurso que não respeita divisas: atravessa cidades, estados e países;
portanto, é um bem a ser compartilhado. Mas o desperdício e a poluição de rios, lagos
e aquíferos fazem com que ela se torne cada vez mais escassa e cara.
Apenas 0,5% da água doce está disponível na superfície, em rios e lagos que não
são distribuídos igualmente no planeta. O Brasil concentra 70% da sua água doce na
bacia Amazônica, que é compartilhada com 6 países.
Nos últimos 50 anos, a disputa pela água registrou 42 conflitos violentos – a
maioria deles no Oriente Médio -, contra 157 tratados pacíficos de cooperação
para o uso. Para que a paz continue ganhando, os cidadãos devem colaborar
para que ela não falte!

Para descobrir os benefícios de ser solidário, comece a ajudar alguém.
Uma sugestão é participar da campanha “Criança Solidária”, que
arrecada brinquedos às crianças carentes de Jundiaí e região. Basta
doar um brinquedo em bom estado, em uma das seis lojas Coopercica. As
doações serão entregues às entidades cadastradas.
Segundo pesquisas, atos bondosos estimulam neurotransmissores, como
a serotonina e a endorfina (substâncias responsáveis pelo humor e pelo
prazer), que ao serem liberadas na corrente sanguínea, proporcionam
sensações de felicidade e satisfação.
Estudos também indicam que ser generoso melhora problemas como
insônia, dores de cabeça, gripes, resfriados e até aumenta a expectativa
de vida.
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Açougue

Açougue
Marfrig fornece com exclusividade
carne Nelore Natural na Coopercica

A Marfrig Global Foods, uma das maiores empresas de alimentos à base de carne bovina,
está fornecendo com exclusividade para as seis lojas Coopercica a carne Nelore Natural, de
boi criado a pasto com tecnologia, certificação e garantia de origem.
Segundo o diretor comercial da Marfrig Beef, Marcelo Proença Cury, a linha Nelore Natural é de
alto valor nutricional e muito saudável por apresentar menos gordura e mais vitaminas. “Essa carne
tem certificação do Programa de Qualidade Nelore Natural. É extremamente magra em sua porção
vermelha e só possui gordura externa ao corte, o que permite a separação no momento do preparo
ou do consumo, contribuindo para o seu sabor”, informou Proença.
Nas lojas Coopercica, os Cooperados encontram uma variedade de cortes Nelore Natural, como
picanha, coração de alcatra, maminha, fraldinha, lagarto, patinho, acém, contra-filé, costela, coxão
duro, cupim, filé mignon, músculo, paleta e ponta de peito.
Parcerias
Para o presidente da Coopercica, Orlando Marciano, com a realização desta parceria é possível
oferecer aos cooperados uma carne saudável, com preço compatível ao do mercado. “A Marfrig é
uma empresa conceituada e quem sai ganhando é o nosso cooperado, que tem ao seu alcance
vários tipos de cortes bovinos, de excelente qualidade e saudabilidade”, completou.
Atuando em 110 países, a Marfrig investe em programas para garantir a qualidade da carne que
produz e assim atende os mais rigorosos padrões e normas sanitárias nacionais e internacionais.
Entre eles, firmou parceria com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). Técnicos
da ACBN visitam as fazendas, que precisam atender às normas do programa de qualidade.

OFERECEMOS TAMBÉM AS MARCAS MARFRIG, ABAIXO:

Representantes da Coopercica, do Frigorífico Marfrig e da ACNB.
Sr. Orlando Marciano
Presidente da Coopercica
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Sr. Pedro Gustavo Novis
Presidente da ACNB
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Promoção
“Kit Churrasco Especial Nelore Natural”
A Coopercica está realizando a promoção “Especial Kit Churrasco Nelore Natural”, até 25 de setembro, que
irá contemplar semanalmente seis Cooperados (um por loja), totalizando 24 Cooperados ao final da Promoção,
com Kit Churrasco, contendo uma peça de picanha Nelore Natural, 1kg de linguiça Sadia, 1 kg de asa de frango,
1 caixa de cerveja Skol (12 latas de 350ml), 1 garrafa de Coca-Cola (2L), 1 pacote de carvão, 1 pacote de farinha
temperada Yoki e 1 pacote de pão de alho ChurraBom.
Para participar, nas compras acima de R$30,00, basta destacar o canhoto com a promoção do seu cupom
fiscal e depositá-lo na urna instalada em qualquer uma das lojas. Os sorteios serão realizados aos sábados (05,
12, 19 e 26 de setembro), às 11:00 horas, nas seis lojas Coopercica. Consulte o regulamento e boa sorte!!!!

Sorteios

Imagem meramente ilustrativa.

Contemplados com a promoção
“Que tal uma sopa Vono”
■ Neide Carille Godoy (loja 1)
■ Vivian Cristina Colodo (loja 2)
■ Luiz Carlos Ferreira (loja 3)
■ Maria Isabel Ferreira (loja 4)
■ Antônio Ângelo de Lima (loja 5)
■ Raimundo Nonato de S. Carvalho (loja 6)
* Sorteio de microondas, realizado em 24 de agosto.

Turismo

Atualize seu cadastro

Expoflora pode ser visitada
até 27 de setembro
Começou a Expoflora, uma das maiores exposições de flores e plantas ornamentais da América Latina. Entre
as novidades estão as petúnias que suportam mais o calor e podem ser plantadas em áreas descobertas.
Frutos do Jardim é o tema da Mostra de Paisagismo e Jardinagem deste ano. Outras atrações: parada das
Flores, chuva de Pétalas; passeio turístico por Holambra (que inclui uma visita ao campo de flores), danças
típicas, Shopping das Flores e a culinária holandesa.
A mostra conta com ótima infraestrutura, que inclui duas praças de alimentação, com 16 lanchonetes e sete
restaurantes; duas confeitarias típicas e estacionamento para 5.000 veículos.
Informações: 34ª Expoflora, em Holambra (SP), a 74 km de Jundiaí.
Até 27 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h. www.expoflora.com.br
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Campanha

COOPERCICA

A Coopercica está realizando uma campanha
para “Atualização de Cadastro”.
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 até 29 de setembro. O
sorteio acontecerá no dia 30 de setembro.
O cooperado poderá ser contemplado
através do preenchimento do cupom de sorteio
com seus dados atualizados em nosso site
www.coopercica.com.br.

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

SETEMBRO

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.

Abóbora

Na Safra

Abóbora, moranga ou jerimum. Esse vegetal,
que recebeu diferentes nomes, chegou ao
Brasil com os portugueses, em 1500, e até
hoje é cultivado em quase todo o país.
É fonte de vitaminas, cálcio, ferro e potássio.
Suas sementes e o óleo extraído delas contêm
zinco e gorduras insaturadas, benéficas ao
coração. São essas gorduras que controlam os
níveis de colesterol no sangue.
Alguns estudos mostram que as suas
fibras ajudam a diminuir a sensação de fome,
contribuindo com as dietas para perda de peso.
A polpa, as sementes, as folhas e até mesmo
o miolo podem ser consumidos.
É possível encontrar vários tipos para o
consumo, como a madura (mais usada em
doces) e a Kabotiã, de casca verde-escura,
usada no preparo de pratos salgados.
Ao escolher a abóbora, a casca deve ser
lisa, sem manchas e sem brilho (as brilhantes
indicam que o vegetal foi colhido muito cedo).

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Kabotiã
Abóbora madura
Alho
Batata doce
Berinjela
Cenoura
Escarola

Laranja Pêra
Melão amarelo
Morango
Melancia

A abóbora inteira mantém-se bem fora da
geladeira. Picada, ela deve ser conservada
dentro de um saco plástico, na geladeira. Se
preferir, os pedaços podem ser congelados
crus, pré-cozidos ou em forma de purê.

Dicas de preparo
Retire a casca da abóbora com o auxílio
de uma faca e corte-a em fatias, retirando
as sementes e o miolo fibroso. Reserve as
sementes para torrá-las com sal e servir como
aperitivo. São deliciosas e saudáveis.
Há várias receitas clássicas, como a abóbora
recheada com creme de camarão ou carne seca
desfiada. Como acompanhamento, destacase o quibebe, um purê de abóbora. E, para a
sobremesa, duas opções deliciosas: abóbora
com coco ou em calda.
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Nutrição

Salada balanceada
é uma refeição!
Comer só salada não significa passar fome.
Incrementada com carnes, grãos e frutas,
torna-se uma refeição nutritiva e ainda dá a
sensação de saciedade. Sem falar que cai
muito bem nos dias quentes.
Uma salada balanceada precisa ter
pelo menos uma fonte de carboidrato, uma
proteína e uma de lipídio.
Os carboidratos estão presentes na batata, no
pão e nos açúcares das frutas e do mel. Carnes, queijos e iogurtes são ricos em proteínas. Os lipídios
podem ser encontrados no azeite, nas amêndoas e nos ovos.
Os vegetais crus têm enzimas que facilitam a digestão e diminuem a quantidade de toxinas e gorduras
depositadas no organismo, além de fazerem você ganhar em saúde e beleza.
Faça saladas bem coloridas, pois cada cor corresponde a um tipo de vitamina. Por exemplo, as verduras
verdes ganham um visual bem atraente se você acrescentar tomate cereja, beterraba, cenoura, repolho e assim
por diante. As frutas ajudam a dar um paladar diferente. Devem ser descascadas e cortadas na hora em que for
servir. Um pouco de suco de limão não interfere no sabor e impede que elas escureçam. Abacaxi, laranja, figo,
melão e uva passa dão um toque especial à salada. Independente do molho, você pode colocar salsinha e cebola
bem picadinha.
Use o sal com moderação. Em excesso, aumenta a retenção de líquidos nos tecidos e, como resultado,
dificulta o trabalho dos rins e prejudica a circulação. Experimente temperar os pratos com ervas e especiarias.
Você não perde em sabor e ganha em saúde.

Dicas
 Com as folhas úmidas, o tempero se dilui. O
ideal é que as folhas estejam secas.
 Não exagere no cozimento da vagem, do
brócolis, da couve-flor, entre outros, pois se servidos
ligeiramente cozidos, “al dente”, ficam mais saborosos
e nutritivos. Depois de cozidos, mergulhe-os em
água gelada para cessar o cozimento e também para
realçar a cor.
 O iogurte é uma ótima alternativa de molho,
para quem está de dieta. Você pode acrescentar
salsinha, hortelã, vinagre balsâmico ou limão,
alcaparras, mostarda e azeite. Vai ficar delicioso e
pouco calórico, principalmente se optar pela versão
light do iogurte.
 O molho vinagrete, à base de tomate, cebola,
azeite, vinagre e temperos, vai bem com saladas
verdes, com ou sem carnes. Já a maioneses é um
dos molhos mais versáteis na cozinha francesa.
Apesar de calórica, combina com a maioria dos
ingredientes e seu sabor é bem gostoso.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

“Mude o foco e seja feliz!”

O tempo é o
nosso tesouro!

Às vezes, reclamamos tanto, quando na verdade deveríamos agradecer! O que é mais importante?
Um monarca, depois de conquistar muitos povos, estava
voltando de mais uma batalha quando se sentiu mal e percebeu
que sua vida estava por um fio.
Só nesse momento se deu conta que as suas conquistas, o
seu grande exército, a sua espada afiada e a sua riqueza não
tinham mais importância.
Assim, o poderoso conquistador não teve mais forças para
se levantar. Ficou prostrado e pálido, impotente à espera dos
seus familiares e dos seus generais.
Apenas os seus subordinados apareceram. Sua esposa já
tinha falecido e o seu único filho não chegou a tempo – estava viajando com sua tropa para conseguir novos
territórios, a exemplo do seu pai. Amigos, não cultivou.
Mesmo assim, ordenou:
- “Vou partir para nunca mais voltar e tenho dois desejos. Quero que o caminho para a minha sepultura esteja
coberto por ouro, prata e todas as pedras preciosas que juntei durante as minhas conquistas”.
E continuou:
- “Meu segundo e último desejo é que as minhas mãos fiquem aparecendo no caixão, para que todos as
vejam”.
As pessoas ali reunidas se admiraram com os estranhos desejos do rei, mas ninguém ousou questioná-lo.
Porém, um dos generais mais queridos de sua majestade beijou-lhe a mão e indagou:
- “Meu rei, seus desejos serão cumpridos. Mas, por que nos faz pedidos tão incomuns?"
O monarca respirou fundo e respondeu:
- “Eu quero que o mundo conheça duas lições que acabo de aprender. Faço questão de que o caminho até o
meu túmulo seja coberto de riquezas, para que as pessoas saibam que nem mesmo uma fração do meu ouro irá
me acompanhar. Passei toda a minha vida acumulando joias, porém tudo ficará aqui. Sobre o meu outro desejo,
de ter minhas mãos à mostra, é para que saibam que eu vim até este mundo de mãos vazias e de mãos vazias
partirei."
As suas últimas palavras foram:
- “O tempo é o maior tesouro que temos nas mãos. Podemos conseguir mais dinheiro, porém somos impotentes
para aumentar o nosso tempo. Portanto, o melhor presente que vocês podem dar a alguém é o seu tempo. Eu,
durante toda a minha vida, só pensei em conquistar, em ter poder, e me esqueci da minha família e das pessoas
que gostavam de mim. O tempo passou e só agora descobri o sentido da vida”.

Frases
“Aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer
amanhã”.
Mahatma Gandhi

“Se você tem pessoas importantes na sua vida, valorize-as. Hoje mesmo. Amanhã
pode ser tarde demais”.

O filho que muitas vezes não arruma o quarto e fica entretido com os seus afazeres, significa que...
... está em casa!
A desordem que tenho que limpar depois de uma festa significa que...
... estivemos rodeados de familiares e amigos!
As roupas que estão apertadas significam que...
... tenho mais do que o suficiente para comer!
O trabalho de cuidar da casa significa que...
... tenho uma casa!
Não encontro lugar para estacionar significa que...
... tenho carro!
Os gritos das crianças significam que....
... posso ouvir!
O cansaço no final do dia significa que...
... tenho saúde e posso trabalhar!
O despertador que me acorda todas as manhãs significa que...
... estou vivo!
Pela quantidade de ligações e mensagens que recebo significa que...
... tenho amigos pensando em mim!

Mude o seu jeito de ver as coisas e seja mais feliz !!!

Para refletir
”Felicidade é quando a boca é pequena demais para o tamanho do sorriso que sua alma
quer dar”
Renato Russo

Autor desconhecido
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Culinária
F I C H A 158

Salada de Grão-de-bico e Cenoura

Roast Beef de Sydney
2 horas - 10 porções

Ingredientes
•
•
•
•
•

1 xícara (chá) de grão-de-bico
1 cenoura em rodelas
3 xícaras (chá) de rúcula
1 talo de salsão picado
4 colheres (sopa) de salsinha picada

Molho
•
•
•
•
•
•

1 cebola picada
4 colheres (sopa) de água
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 colheres (sopa) de vinagre branco
2 colheres (sopa) de mostarda
sal a gosto

Modo de preparo
Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro.
Cozinhe-o e reserve. Cozinhe as cenouras e reserve. Lave
bem as folhas de rúcula e reserve.
Prepare o molho: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Em uma travessa, coloque o grão-de-bico ao centro, depois as rodelas de cenoura e em volta da
travessa as folhas de rúcula. Distribua por cima o salsão e
a salsinha. Regue com o molho e sirva.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 peça de lagarto Marfrig limpa (aproximadamente
1,5kg)
1 cebola
1 punhado de cheiro-verde picado
300g de champignon em conserva picado
1/2 pimentão amarelo cortado em cubos
1/2 pimentão verde cortado em cubos
1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
2 pimentas dedo-de-moça sem polpa e sem semente,
bem picadas
suco de 1 limão
azeitona fatiada a gosto
sal e pimenta-do-reino a gosto
azeite (o necessário)
salsinha para decorar

Modo de preparo
Em uma frigideira, com um fio de azeite, doure a carne. Em
uma panela cozinhe-a por 90 minutos (ou por 30 minutos
na panela de pressão). Retire do caldo e deixe esfriar na
geladeira para ficar mais firme. Corte em fatias bem finas (de
preferência na máquina) e disponha-as em um prato. Acrescente o restante dos ingredientes, decore com a salsinha e
sirva frio.

Churrasco Grego
1 hora 40 minutos - 8 porções

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ramos de alecrim picados
2 ramos de tomilho
3 colheres (sopa) de salsinha picada
500g de contra filé Marfrig cortado em fatias bem finas
500g de coxão mole Marfrig cortado em fatias bem finas
4 cebolas cortadas em pétalas
4 cenouras cortadas no sentido horizontal
4 pimentões cortados em pedaços grandes
500ml de vinho tinto seco
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Misture a pimenta-do-reino, o sal, o alecrim, o tomilho e a
salsinha e tempere as fatias de carne. Em uma vasilha funda coloque os dois tipos de carne, a cebola, a cenoura e os
pimentões. Espete os ingredientes em palitos de churrasco
e grelhe-os em uma frigideira bem quente, até que fiquem
levemente dourados. Coloque os espetinhos em uma assadeira com o vinho tinto, cubra-a com papel-alumínio e asse
em forno médio (180ºC) por 40 minutos. Antes de servir,
volte os espetinhos à grelha.
Receita MARFRIG®

Imagem meramente ilustrativa. Receita MARFRIG®
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