Colaboradores da Coop
visitaram a loja 1

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JULHO:
04 . SAÚDE

Para
trocar
informações
e
experiências,
colaboradores da Coop estiveram na loja 1 (Jd.
Cica), no dia 20 de junho passado. Representando
a Coop, compareceram Adilson Weber, Manasés dos
Santos, Milton Nogarol, Valéria Garcia e Valdirene
Voltolin. Recepcionando os visitantes, a Diretoria da
Coopercica.

“Fígado gorduroso” atinge 1 em cada 5 obesos.

06 . VINHOS
Sommelier comanda workshop.

07 . HOMENAGEM
Obrigado, Padeiros!

08 . SORTEIOS
Confira os ganhadores dos sorteios.
(Da esq. p/ a dir.) Longo, Adilson, Flávio, Manasés, Milton,
o presidente Orlando, Isabel, Valéria, Beatriz, Valeri,
Cristiane, Valdirene e Sandro.

10 . NUTRIÇÃO
Aceita uma redonda?

14 . FAZENDO A FEIRA

Lojas Coopercica

Brócolis, o destaque do mês.

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

16 . STORYTELLING
A 1a professora com Síndrome de Down.

Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028
Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

04

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488
Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530
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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

ESTEATOSE HEPÁTICA ATINGE 1 EM CADA 5 OBESOS
Também
chamada
de
fígado
gorduroso, caracteriza-se pelo acúmulo
de gordura no interior das células do
fígado.
A estimativa é que 30% da população apresentem
gordura no fígado.
Sobrepeso, diabetes e sedentarismo são alguns
fatores de risco para o aparecimento da esteatose
hepática não alcoólica. Em média, 1 em cada 5
pessoas com sobrepeso desenvolvem essa doença.

SINTOMAS
Nos quadros leves, a doença é assintomática. Os
sintomas aparecem quando surgem as complicações
da doença. Num primeiro momento, as queixas são
dor, cansaço, fraqueza, perda de apetite e aumento
do fígado.
O tratamento é determinado de acordo com as
causas da doença, que tem cura, e baseia-se em
três pilares: estilo de vida saudável, alimentação
equilibrada e prática regular de exercícios físicos.
São mais raros os casos da necessidade do uso de
medicação.
Se não for controlada, a esteatose não alcoólica
pode evoluir para a cirrose hepática em alguns
pacientes.
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RECOMENDAÇÕES
Para se prevenir do acúmulo de gordura no
fígado ou para reverter o quadro já instalado, siga as
seguintes recomendações:
■ Fique atento às medidas da circunferência
abdominal, que não devem ultrapassar 88 cm nas
mulheres e 102 cm nos homens.
■ Procure manter o peso dentro dos padrões
ideais para sua altura e idade, mas cuidado: dietas
que provocam emagrecimento muito rápido podem
piorar o quadro.
■ Beba com moderação durante a semana e nos
fins de semana também.
■ Inclua na sua dieta alimentos integrais, azeite
de oliva, peixes, frutas e verduras.

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

05

CAMPANHA

HOMENAGEM

“AMIGO COOPERADO”: PARTICIPE E CONCORRA A VIAGENS!”

OBRIGADO, PADEIROS!

A Coopercica está realizando a
campanha “Amigo Cooperado”, que
irá premiar dois Cooperados (das seis
lojas) com estadia de 3 noites, café da
manhã, traslado e passagem aérea, para
um dos seguintes destinos: Gramado,
Salvador ou Balneário Camboriú.
Cada contemplado (Cooperado e
Amigo Cooperado) terá direito a um
acompanhante.

Quem é que não gosta de um pãozinho que acabou de sair do forno, crocante e
quentinho? O responsável pela sua produção é o Padeiro, homenageado em 8 de
julho, dia de Santa Isabel.

Cada Cooperado poderá indicar quantas pessoas
quiser, no período de validade desta campanha:
até 16 de setembro. Para cada indicação aprovada,
o Cooperado que indicou o Amigo terá direito a
um cupom de sorteio, marcado para o dia 17 de
setembro, às 10 horas, na loja 1 (Jd. Cica). Consulte
regulamento e boa sorte!!!!!
Balneário Camboriú (SC)

Para participar, o Cooperado deve retirar uma
Proposta de Admissão, indicar um novo Cooperado,
que só precisará preencher a Proposta e entregá-la
em uma das seis lojas Coopercica.
Após a análise da Proposta, o novo Cooperado
receberá o Cartão Coopercica e também um cupom
de sorteio. Depois de preenchido, com seus dados
e com o nome do Cooperado que o indicou, é só
depositar o cupom na urna.

A história da padroeira dos Panificadores surgiu em Portugal. Em 1333, a fome se instalou em terras lusitanas.
D. Isabel, casada com o rei D. Diniz, empenhou suas joias e importou trigo para distribuir pães aos pobres, sem
que o rei soubesse.
Quando se preparava para entregar os pães, inesperadamente, o rei apareceu e a rainha, temendo a censura
do marido, escondeu os pães nas dobras do avental. O rei percebeu o gesto e perguntou:
- O que você tem nesse avental?
- São rosas, respondeu.
O rei não acreditou e pediu para ver. Quando D. Isabel abriu o avental, caíram lindas rosas perfumadas.
D. Diniz não se conteve e beijou as mãos da esposa, retirando-se enquanto os pobres gritavam: “Milagre, milagre!”.

COOPERCICA PROMOVEU CAFÉ DA MANHÃ
NAS SEIS LOJAS
No dia 2 de julho, foi oferecido aos Cooperados delicioso
café matinal, em comemoração ao Dia do Cooperativismo.

TREINAMENTO

PROGRAMA SIM

COOPERCICA REALIZOU WORKSHOP SOBRE VINHOS

COLABORADORES PREMIADOS EM JUNHO

Conhecer as variantes técnicas, como aroma,
corpo, sabores, acidez e intensidade, é interessante
para o apreciador de vinhos; mas, fundamental, para
os profissionais envolvidos nesse segmento.

Confira os premiados no Programa Sugestões e Inovações para Melhorias (Sim), a fim de motivar e agregar
valores à Coopercica. O tema foi redução do consumo de embalagem.
1o Colocado
Prêmio: TV 32' Led AOC

Com este objetivo, a Coopercica reuniu seus
colaboradores para um treinamento sobre vinhos,
realizado no dia 30 de junho passado, na loja 3 (Vl.
Rio Branco). O sommelier Antonio Natalino de Faria
comandou o workshop, uma parceria da Tirolez e
Barrinhas (importadora de vinhos).
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Michel Andreos Benedicto
Loja 03 . Frente de Loja

REVISTA COOPERCICA

2o Colocado
Prêmio: Cel Samsung J1

Matheus Augusto Cruz
Loja 05 . Padaria

3o Colocada
Prêmio: Vale Passarela

Claudiana de Paula Santos
Loja 04 . Frios
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SORTEIOS

SORTEIOS

GANHADORES DA PROMOÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS

CONTEMPLADOS DO “ANIVERSÁRIO COOPERCICA”

Loja 1
▪ Leonice Buosi Vieira
▪ Neusa Thomaseto Saccomani
▪ Jaciane Fernandes Ferreira

Loja 2
▪ Enéia Aparecida Barbin
▪ Elizete Aparecida Santana
▪ José Melo da Silva

Loja 3
▪ Maira Marzullo Brunelli
▪ Ademar Prado
▪ Cyntia Raquel P. Federigi

Loja 4
▪ Santo de Oliveira Rueda
▪ Joel Antônio Denardi
▪ Lídia Soares

Loja 5
▪ Eli Aparecida da Crus
▪ Jurandir Roberto Zampieri
▪ Cristiane G. dos S. Gomide

Loja 6
▪ Geraldo Perucchi
▪ Sidiney Rogério de O. Pinto
▪ Ana Lúcia Bichara Fava

Para comemorar os 47 anos da Coopercica, foram sorteados vale-compras de roupas, calçados, acessórios,
além de vale-confraternização na Churrascaria Estância com direito a 10 acompanhantes. O sorteio aconteceu no
dia 01 de junho. Confira os ganhadores.

Isabel C. O. Fratezi
Loja 1

Karina Pizzonia
Loja 2

Waldyr Roveri Júnior
Loja 3

Cassio N. Medeiros
Loja 4

Silvana Sprenger
Loja 5

Fátima A. A. Leardini
Loja 6

“MINHA MÃE É JOIA”

Nilton Antônio Cardoso
Loja 1

José Carlos Pereira de Arruda
Loja 3

* Sorteios de cestas de café da manhã, entregues na residência dos
Cooperados, em 11 de junho passado, véspera do Dia dos Namorados.
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Eliane Rocha Amorim
Loja 2

Vera Ap. de O. Bionti
Loja 5

Maria D. de Oliveira
Loja 6

Rogério Antunes de Moraes
Loja 4

* Sorteio de gargantilhas de ouro, realizado em 01 de junho, em comemoração ao Dia das Mães.
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NUTRIÇÃO

Sai uma redonda quentinha
Segundo os historiadores, a pizza foi criada pelos egípcios, mas se popularizou na
Itália, especialmente em Nápoles, onde os cozinheiros passaram a acrescentar molho
de tomate e orégano à massa de trigo e água, que era dobrada ao meio e devorada
como se fosse um sanduíche. Quem tinha um poder aquisitivo maior, colocava queijo,
pedaços de linguiça ou ovos por cima.
Margherita
A famosa Margherita foi criada pelo pizzaiolo Raffaele Esposito, considerado o pai da pizza moderna,
e inspirada nas cores da bandeira italiana. O verde é representado pelo manjericão, o branco pelo queijo e o
vermelho pelo tomate.
A primeira pizzaria do mundo é a Antica Port`Alba, em Nápoles, fundada em 1830, e que funciona até hoje.
No século XIX, a pizza era a base da alimentação dos italianos. Estava presente no café da manhã, no almoço
e no jantar.

Brasil
Até os anos 50, no Brasil, as pizzarias eram uma exclusividade das colônias italianas. Os imigrantes foram
responsáveis pela divulgação da pizza pelo país, até que ela se transformou em um dos mais saborosos e
apreciados pratos da nossa culinária. Desde 1985, comemora-se o dia da pizza em 10 de julho.
As primeiras pizzas começaram a ser comercializadas no Brás, bairro paulistano de imigrantes italianos. No
início, seguindo a tradição italiana, eram preparadas com mussarela e anchova; porém, com a popularização de
hortaliças e embutidos no país, a criatividade dos brasileiros fez surgir uma variedade de coberturas, como as
pizzas doces que levam chocolate, sorvete e frutas, muito requisitadas atualmente.
Algumas pizzarias arriscam sabores inusitados como hot dog, coração de frango, estrogonofe de carne com
batata palha e até de sushi.
Já as pizzas gourmet pedem ingredientes requintados e que se harmonizam, resultando num delicioso sabor.

COMBINAÇÕES GOURMET

√ Queijo brie, mussarela de búfala, rúcula e presunto
cru;
√ Mussarela, geleia de figo, presunto cru e queijo
gorgonzola;
√ Calabresa artesanal levemente picante e mussarela;
√ Peito de peru defumado, queijo burrata e parmesão.
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AS TRADICIONAIS

Margherita: mussarela, molho de tomate e folhas
de manjericão.

Portuguesa:

mussarela, tomate, calabresa,
presunto, cebola, pimentão, ovos cozidos e azeitonas
pretas.
Calabresa: mussarela, linguiça calabresa, tomate,
cebola e azeitonas.
Quatro queijos: mussarela, gorgonzola, parmesão,
provolone ou catupiry e azeitonas.
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PADARIA

BOLOS COOPERCICA: DE DAR ÁGUA NA BOCA!
A Padaria central (loja 1 – Jd. Cica) está produzindo e distribuindo para as demais
lojas deliciosos bolos, preparados com ingredientes de ótima qualidade e por uma
equipe super competente, que, inclusive, desenvolveu as receitas.
Entre as novidades, os Cooperados podem adquirir os bolos picada de abelha (nozes com cobertura branca),
banana com calda de caramelo e o de churros, com cobertura de doce de leite. Além desses, estão sendo produzidos os bolos formigueiro (massa branca com recheio de chocolate) e cenoura com cobertura de ganache, além
dos tradicionais bolos de chocolate, laranja, milho e fubá.
As padarias das seis lojas aceitam encomendas para festas, como aniversários e até casamentos. Os bolos e
doces podem ser personalizados, de acordo com as necessidades dos Cooperados.

12

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

13

Fazendo
a Feira
Julho
BRÓCOLIS
O vegetal é, na verdade, uma flor
gigante comestível, muito consumida
no mundo.
Da família das crucíferas, como a couve-flor
e o repolho, o brócolis é rico em ferro, fibras,
cálcio e vitamina C. Estudos recentes comprovam
suas propriedades anticancerígenas e também
apontam para seus potenciais efeitos analgésicos,
anticoagulantes, anti-inflamatórios e contra o
diabetes.
Com tantos benefícios, não perca a chance de
aliar sabor e saúde: consuma o alimento, uma vez por
semana.

VARIEDADES E CONSERVAÇÃO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO

DATAS

20 DE JULHO: DIA DO AMIGO!

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Hortaliças
e Outros
Almeirão
Batata doce
Beterraba
Brócolis
Cebola nacional
Cenoura
Couve manteiga
Cheiro-verde
Couve-flor

Frutas
Abacate
Mamão Formosa
Morango

No Brasil, existem basicamente dois tipos: o
japonês ou ninja (com uma só cabeça) e o brócolis
comum, vendido em maços, com talos, folhas e flores.
Por ser um vegetal muito sensível e de baixa
durabilidade, deve ser conservado na geladeira em
um saco perfurado.
Se quiser congelá-los, tudo bem: baixas
temperaturas não influenciam nos teores nutricionais.
Independentemente do prato, para manter a cor,
o sabor e os nutrientes do brócolis, cozinhe-o por
pouco tempo, no vapor ou em pouca água. O ideal é
sempre servi-lo al dente.
Para que fiquem verdinhos, retire-os rapidamente
do fogo e mergulhe-os em água fria ou gelada. Esse
processo se chama branqueamento e interrompe o
cozimento.

√ Para conservar um amigo, três coisas são necessárias: honrá-lo quando estiver presente, valorizá-lo quando
se ausentar e assisti-lo quando necessitar.
√ Grande parte da vitalidade de uma amizade está no respeito às diferenças e não apenas no desfrute das
afinidades.
√ Perca tempo para escolher um amigo, mas seja mais lento ainda quando for abandoná-lo.
√ A amizade é uma alma que habita dois corpos e um coração que habita duas almas.
√ O verdadeiro amigo é o que segue ao seu lado, inclusive quando você não tem nada para oferecer, a não ser
a sua companhia.
√ Às vezes, uma separação temporária ameniza os rancores e até ajuda a valorizar o amigo.
√ A amizade é como uma lâmpada que sempre está iluminado a sua vida.
√ Não busque amigos sem defeitos, pois ficará sem nenhum a vida toda.
√ Para os amigos, só interessa o interior.
√ Se você encontrar a amizade, a doçura e a poesia, leve-as consigo.
√ Existe uma regra na amizade: quando a desconfiança entra pela porta, o afeto sai pela janela.
√ Que raro e ao mesmo tempo maravilhoso é o momento em que se acha um amigo.

CURIOSIDADES
O vegetal surgiu na Europa e é cultivado desde
os tempos do Império Romano. Chegou ao Brasil em
1900, trazido pelos imigrantes italianos.
Inclusive, na Itália, é um dos vegetais mais
consumidos e seu nome tem origem na língua
italiana: "brocco", que significa broto.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

A 1A PROFESSORA COM SÍNDROME DE DOWN NO BRASIL
A potiguar Débora Seabra, 35
anos, recebeu o Prêmio “Darcy
Ribeiro”, em Brasília, no ano passado.
Ela foi considerada exemplo no
desenvolvimento de ações educativas
no país.
Débora é a primeira portadora da Síndrome de
Down a se formar professora no Brasil, um país com
mais de 300 mil pessoas com essa síndrome.
Estudou em colégios particulares e quando estava

O VALOR DE UM GRUPO

na oitava série decidiu que queria ser professora.
Cursou por quatro anos o ensino médio integrado ao
Magistério e se formou em 2005.
Trabalha há mais de 10 anos na Escola Doméstica,
uma escola particular de Natal. A vaga não surgiu por
alguma cota ou facilidade da instituição de ensino.
Ela está lá porque conquistou um espaço. “Ter a
Síndrome de Down, para mim, é algo irrelevante. Eu
amo o que eu faço. Amo meus alunos, amo o meu
trabalho e também gosto muito da minha equipe de
trabalho. É importante para incluir muitas pessoas
como eu", afirmou.
O ativismo de Débora pela inclusão de pessoas
especiais vai muito além das salas de aula. Ela
ministra palestras no Brasil e em outros países,
como Argentina e Portugal, a respeito do combate ao
preconceito.
Em 2013, lançou o seu primeiro livro: "Débora
conta histórias". O cenário é uma fazenda, onde vivem
um passarinho de asa quebrada, uma galinha surda,
um sapo que não sabia nadar, um gato e um coelho
preto, um cachorro e um papagaio que não se davam
e um pato gay. De maneira lúdica, a autora debate
problemas como o preconceito e a rejeição por serem
diferentes. O texto da contracapa foi escrito pelo
renomado escritor João Ubaldo Ribeiro (morto em
2014). “São contos que ensinam docemente – e não
só às crianças, porque os adultos também têm muito
o que aprender com gente da grandeza de Débora.”
Também é amante do teatro. Entre 2008 e 2010,
fez aulas no Centro Experimental de Formação e
Pesquisa Teatral, entidade ligada à Fundação José
Augusto (FJA). Participou da versão nordestina de
“A Megera Domada”, de Shakespeare, intitulada “O
moço que casou com a mulher braba”.

Francisco, que assiduamente comparecia aos encontros de um grupo de Amigos,
sem avisar, deixou de participar das reuniões.
Depois de algumas semanas, João - seu amigo e integrante desse grupo - decidiu visitá-lo. Fazia muito frio
naquela noite, mas isso não impediu a visita.
João encontrou o amigo solitário sentado diante da lareira, observando a chama do fogo que aquecia o
ambiente.
Adivinhando o motivo do encontro, Francisco o cumprimentou com um caloroso abraço e lhe ofereceu uma
cadeira bem confortável, para que ele se sentasse ao seu lado, em frente à lareira.
Houve um grande silêncio, pois os dois homens somente admiravam a dança das chamas em volta dos troncos
de lenha que se queimavam. Depois de algum tempo, João examinou as brasas que se formavam e cuidadosamente
escolheu uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para fora do fogo.
Sentou-se perto do amigo e permaneceu ali em silêncio. Francisco, que prestava atenção a tudo, também ficou
mudo.
Rapidamente, a chama da brasa solitária diminuiu, até que após um brilho discreto e momentâneo, se apagou.
Então, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um pedaço de pau queimado.
Antes de sair, o visitante colocou-o novamente no fogo. Imediatamente, a chama reascendeu, alimentada pelo
calor das lenhas que estavam ao seu redor.
Na hora da despedida, o anfitrião lhe disse:
- Obrigado por sua visita e pelo belíssimo sermão... Retornarei ao grupo de amigos, que me faz muito bem!

PARA REFLETIR
VOCAÇÃO PARA SER EDUCADORA
Débora é uma pessoa com plena consciência da grandiosa missão do professor. Participar da
educação de uma criança é coisa séria e não há ninguém mais habilitado para falar de inclusão
social, superação de preconceitos, generosidade e tolerância do que ela. Débora experimenta isso
diariamente.
E se inspira em uma amiga querida e fundamental em sua vida: sua ex professora Sandra Nicolussi.
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Para que a chama da Amizade
permaneça acesa, é preciso que os
indivíduos estejam unidos. Separados, a
labareda se apaga.
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“A união faz a força!” Esopo
A Amizade prolonga a existência
física e embeleza as emoções.
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Culinária
FIC HA 1 68

Sopa de Cebola Gratinada
Ingredientes
2 dentes de alho
8 cebolas médias fatiadas bem fininhas
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de azeite
3 batatas cortadas em cubos pequenos
1 copo de vinho branco seco
pimenta-do-reino a gosto
1 lata de creme de leite sem soro
500g de palmito picado
300g de queijo parmesão ralado na hora
sal a gosto

Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite e a manteiga e refogue
o alho, a cebola por cerca de 20 minutos. Acrescente as batatas
picadas em cubos, coloque água até cobrir e deixe cozinhar.
Acrescente o vinho branco, a pimenta-do-reino e deixe por
mais 5 minutos. Acerte o sal. Desligue o fogo coloque o creme
de leite, mexa bem e bata no liquidificador. Acrescente os
palmitos picados. Coloque a sopa em cumbucas de cerâmica
(porções individuais), polvilhe o parmesão e leve ao forno para
gratinar.

Espaguete ao Molho de Strogonoff
Receita Basilar®

Ingredientes
1 embalagem de Espaguete Basilar
3 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho picados
2 cebolas médias picadas
500g de filé mignon em tirinhas
6 tomates maduros, sem pele, sem sementes, picados
250ml de polpa de tomate
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de molho inglês
3 colheres (sopa) de catchup
200g de champignon, em fatias
1 lata de creme de leite
sal e salsinha picada a gosto
queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Molho de Strogonoff
Em uma panela média, aqueça o azeite, refogue o alho e
a cebola. Junte o filé mignon e refogue até fritar a carne.
Acrescente o tomate, a polpa de tomate, a mostarda, o molho
inglês, o catchup, o champignon e o creme de leite. Acerte o sal,
tempere com salsinha, mexa delicadamente e reserve.

Massa

Gratinado de Brócolis com Batata
Ingredientes
1 maço de brócolis
600g de batatas
2 colheres (sopa) de manteiga
1 caixinha de creme de leite
1 colher (sopa) de mostarda
sal e pimenta-do-reino a gosto
azeite a gosto para regar
50g de queijo parmesão ralado

Em uma 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. Escorra
a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho
de strogonoff, envolvendo bem com a ajuda de dois garfos
grandes. Polvilhe queijo parmesão e sirva a seguir.

Modo de preparo
Descasque as batatas, corte-as em cubos médios e cozinhe
na água com sal até ficarem macias, porém firmes. Escorra
e reserve. Lave e afervente o brócolis ou, de preferência,
cozinhe-o no vapor. Para isso, basta colocar dentro de um
escorredor de macarrão de metal e este sobre uma panela com
um pouco de água, tampe e cozinhe. Depois de cozido pique
em pedaços grandes. Reserve. Em uma tigela misture a batata, a
manteiga, o creme de leite, mostarda, sal, pimenta e o brócolis.
Passe tudo para um refratário, regue com azeite e, por cima,
polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido por 20
minutos ou até ficar dourado. Sirva a seguir.

Imagem ilustrativa.
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