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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
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo L. Pta.
Fone: 4038-2556

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 24h; sab: 7h às 24h 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
A nova geração de
anticoncepcionais
Em maio de 1962, os Estados Unidos
aprovaram a comercialização da primeira
pílula anticoncepcional. Nesses 50 anos de
existência, houve evolução das tecnologias
contraceptivas. Acompanhe.
Pílula oral combinada: associa estrogênio
e progestagênio. É bastante eficaz, além de ser
usada para minimizar sangramentos e cólicas
menstruais, regular o ciclo e tratar alguns cistos
de ovário. Diminui ainda o risco de câncer de
ovário e endométrio. Pode causar náusea,
retenção de líquido e dor nas mamas.
Minipílula: vem em cartelas com 28 ou 35
comprimidos e contém apenas progestagênio.
Pode ser usada por lactantes, já que não
altera a qualidade do leite. Sem o estrogênio,
incômodos como náuseas e a dor de cabeça
são menos frequentes.
Injetável: aplicada no braço ou nas
nádegas, a injeção pode ser mensal (de
estrogênio e progestagênio) ou trimestral (só
de progestagênio). A trimestral faz com que até
70% das mulheres parem de menstruar durante
o uso, o que é considerado um ponto positivo
para muitas das usuárias.

DIU: os hormonais liberam progestagênio,
enquanto os de cobre dificultam a passagem
dos espermatozoides. São colocados em
consultório. O procedimento é rápido,
geralmente sem anestesia. O DIU hormonal
dura 5 anos e faz com que até a metade das
pacientes deixe de menstruar, motivo pelo
qual é usado por quem tem endometriose. Já
o de cobre é mais barato, dura até 10 anos e é
indicado para quem não pode usar hormônios.
Ao contrário do DIU hormonal, o de cobre pode
aumentar o fluxo menstrual e as cólicas.
Implante: a cápsula com progestagênio é
implantada sob a pele do braço. A duração dos
implantes é de 6 meses a 3 anos, dependendo
da marca, e podem ser usados por fumantes
e lactantes. Algumas mulheres deixam de
menstruar.
Anel vaginal: inserido pela própria mulher,
libera estrogênio e progestagênio. São 3
semanas de uso e 1 de pausa. É de fácil
inserção e remoção.

Não combina!
Anti-inflamatórios, antiepiléticos e erva-desão-joão (fitoterápico com efeito calmante e
antidepressivo) podem prejudicar a absorção
dos contraceptivos hormonais, reduzindo a sua
eficácia. Quem faz uso dessas substâncias, deve
optar por um método de barreira, como diafragma,
preservativo e espermicida.
A ingestão de bebidas alcoólicas não compromete a
eficácia dos anticoncepcionais. Apesar disso, beber
não é recomendável porque os anticoncepcionais
potencializam os efeitos do álcool.
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Loja 6

Ecoplaneta

Loja 6

Dicas para uma limpeza sustentável
O que você acha de experimentar produtos que tem em casa, para realizar uma limpeza sustentável do
seu lar? O vinagre, o bicarbonato de sódio e o suco de limão, por exemplo, tem propriedades bactericidas,
abrasivas e ácidas e a vantagem de não agredir a nossa saúde nem o meio ambiente.
VINAGRE
Além de ser usado para temperar carnes e saladas, pode servir para desinfetar e desengordurar porque tem
alta concentração de ácido acético. Os melhores para a limpeza são o branco (de álcool) e o de maçã.
Acompanhe suas utilidades.
Antimofo: prepare uma solução com 3 litros de água quente e 2 colheres (sopa) de vinagre
branco. Em seguida, mergulhe um pano nessa mistura e passe nos locais com o mofo, entre eles
os armários.
Desengordurante: despeje o vinagre puro sobre a gordura do fogão. Deixe agir por alguns
minutos e limpe o local.
Rejunte branquinho: aplique vinagre puro com uma escovinha no rejunte do azulejo. Aguarde
pelo menos duas horas para enxaguar com água. A dica também vale para limpar aquela parede
com marcas de móveis ou de sapatos.
Brilho em vidros e espelhos: dissolva 1 parte de vinagre em 4 partes de água quente e
limpe essas superfícies. Os vidros ficam ainda mais transparentes.
Tapetes e carpetes: para limpar essas peças, aplique uma mistura com a mesma quantidade
de vinagre branco e água.

BICARBONATO DE SÓDIO
Com dióxido de carbono e hidróxido de sódio em sua composição, é ótimo bactericida e, na limpeza, funciona
com um abrasivo. Deve ser aplicado com luvas.
Ralos desentupidos: despeje 1 xícara (chá) de sal e 1 xícara (chá) de bicarbonato
em 1 litro de água quente. Aplique no ralo.
Carpete cheiroso: para eliminar o odor forte, provocado por animais de estimação
ou pela falta de ventilação no ambiente, pulverize bicarbonato de sódio sobre o carpete
usando uma peneira grande. Deixe agir por dez minutos e aspire. Não passe a vassoura,
para evitar que o tapete fique branco.
Geladeira: para finalizar a limpeza e desinfetar o local, passe um pano úmido com bicarbonato na parte interna da geladeira e do freezer.

SUCO DE LIMÃO
O seu ácido cítrico ajuda a dissolver limo e manchas de ferrugem. Também tem outras utilidades.

Um sucesso, a nova
loja do Caxambu!
A loja 6 completou um mês de funcionamento, no dia 28
de março passado. E já é um sucesso. Os cooperados
estão elogiando a loja do Caxambu. Localizada na Avenida
Humberto Cereser, possui 1600 m2 de área de venda onde
são comercializados mais de 19 mil itens. Conta com ótima
infraestrutura, ampla instalações, moderna padaria, balcões
refrigerados de última geração, adega climatizada, Walkin
Cooler, depósito com porta palet, refeitório, auditório e
uma área de lazer exclusiva para os funcionários. Se você
ainda não visitou a nova loja, aproveite para conhecê-la. O
horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h
às 22h; domingo, das 8h às 18h.

Louça sem gordura: dilua 1/4 de xícara (chá) de suco de limão na água e aplique na
peça com um pano macio.
Antiferrugem: para retirar manchas de talheres, grelhas e fogão, esfregue a
superfície com suco de limão e uma esponja.

* Mesmo sendo naturais, nunca deixe esses produtos ao alcance das
crianças e dos animais!
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Promoções
Coopercica Aniversário 44 anos
Festival de Prêmios
44 anos! Isso mesmo, no dia 14 de abril a Coopercica completará 44 anos e está realizando
durante este mês um sensacional Festival de Prêmios. Para participar, o cooperado, ao efetuar
compras acima de R$ 30,00, em qualquer uma das seis lojas, deverá depositar o cupom fiscal
na urna desta promoção. Serão premiados 156 cooperados no total, sendo 26 contemplados
por final de semana, em cada loja. Confira abaixo os sorteios e as premiações.

06 de Abril (sábado) sorteio de:

20 de Abril (sábado) sorteio de:

■ Vale-Compras de R$ 150,00
■ Kit Churrasco
■ Cesta de Frutas Demarchi
■ Kit Presentes e Utilidades
■ Churrasqueira
■ Vale-Compras de R$ 150,00

■ Vale-Compras de R$ 150,00
■ Kit Churrasco
■ Cesta de Frutas Demarchi
■ Kit Presentes e Utilidades
■ Batedeira Philips
■ Máquina Fotográfica
■ Vale-Compras de R$ 150,00

13 de Abril (sábado) sorteio de:

27 de Abril (sábado) sorteio de:

■ Vale-Compras de R$ 150,00
■ Kit Churrasco
■ Cesta de Frutas Demarchi
■ Kit Presentes e Utilidades
■ Bicicleta Aro 26
■ Máquina Fotográfica
■ Vale-Compras de R$ 150,00

■ Vale-Compras de R$ 150,00
■ Kit Churrasco
■ Cesta de Frutas Demarchi
■ Kit Presentes e Utilidades
■ Liquidificador
■ Vale-Compras de R$ 150,00

* Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!

“Sopas Vono no seu Outono”
Coopercica & Ajinomoto estão com uma sensacional promoção. Tratase das “Sopas Vono no seu Outono”, que irá contemplar seis associados
(um por loja), com microondas Home Leader (20 l).
Para participar, na compra de duas unidades de Sopas Vono, o cooperado
deverá apresentar o cupom fiscal, durante o prazo de validade da promoção
(até 05 de maio), retirar um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e
depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 06 de maio. Consulte regulamento nas lojas
e participe!
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Aniversário

Coopercica:
44 anos de realizações!
A Coopercica, uma cooperativa de consumo fundada em 14 de abril de 1969 por ex-funcionários da
Cica, está completando 44 anos. Uma história de realizações e de sucesso. Graças à administração
eficiente; dedicação e ao profissionalismo dos colaboradores; confiança e apoio dos cooperados,
foi possível superar as dificuldades e ter seis lojas modernas – cinco instaladas em Jundiaí e
uma em Campo Limpo Paulista. Muito mais que um supermercado. Exatamente! A Coopercica
sempre teve atuação abrangente, realizando campanhas filantrópicas (de inverno e de brinquedos)
e eventos socioambientais (caminhada ecológica, plantio de mudas na Serra).
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Assembleia
Cooperados aprovam orçamento para 2013
A Coopercica realizou a assembleia geral ordinária, no dia 23 de março passado, onde os cooperados
aprovaram entre outros itens, a prestação de contas do ano passado e o orçamento para 2013.
Também foi realizada a eleição do Conselho Fiscal. Os conselheiros que atuarão este ano são os seguintes:
Antonio Rivaldo Valério, Ismael Viale, Niraldo José Monteiro Mazzola, Dalton Peres, Orivaldo do Carmo Fuentes
e Josué Alves Pereira.

Diretoria: Beatriz, sr. Orlando e Passarinho.

Em pé: Valério, Ismael e Mazzola. Sentados: Dalton,
Orivaldo e Josué.

Ganhadores da Compra Premiada em março
■ Melissa Maria Ferrari (loja 1)
■ Terezinha Furlan Dantas (loja 2)
■ Rosineide da Silva Luna (loja 3)
■ Cláudio Benedito de Moraes (loja 4)
■ Rita de Cássia Rodrigues (loja 5)
■ Jonas Augusto Vascon (loja 6)
*Sorteio dos contemplados com vale-compras, realizado em 01 de abril. Consulte
regulamento nas lojas.

“Neste inverno doe Solidariedade”
Os cooperados podem colaborar com a campanha de inverno, doando agasalhos
infantis, femininos, masculinos e cobertores, em bom estado. As doações devem ser
depositadas nas urnas instaladas nas seis lojas Coopercica, até o dia 30 de maio.
Depois serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí e de
Campo Limpo Paulista.
A Coopercica conta, mais uma vez, com a solidariedade e a participação dos seus
cooperados nesta campanha filantrópica.
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Fazendo a Feira

ABRIL

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.

Na Safra

Alface

Hortaliças e Outros

Frutas

Alface
Almeirão
Chuchu
Repolho

Caqui Chocolate
Caqui Fuyu
Caqui Rama Forte
Laranja Pêra
Maçã
Mexerica Cravo
Mexerica Rio
Mexerica Poncã
Pêra

A alface é a hortaliça folhosa mais consumida
no Brasil. Fonte de vitaminas, ácido fólico, ferro,
fósforo, potássio, manganês e carotenóides
(antioxidantes). Inclusive, estudos mostraram
que a absorção dos carotenóides aumenta
quando ingeridos com fontes de gorduras. Ou
seja, a popular salada de alface temperada com
azeite faz bem à saúde. A vitamina A, outro
micronutriente abundante na alface, também tem
ação antioxidante e ajuda o sistema de defesas
do organismo, prevenindo infecções.
Além das suas propriedades nutricionais, a alface
tem pouquíssimas calorias, excelente para quem faz
dietas. 1 xícara de alface tem 8 calorias.

Tipos
Há cinco tipos: lisa, romana, crespa (a mais
consumida no Brasil), mimosa (menor que a crespa,
com folhas mais soltas) e americana (folhas mais
firmes e mais crocantes).
Como Escolher
As folhas devem estar brilhantes, firmes e sem
marcas escuras. Bordas amareladas indicam que
a alface está velha. A safra da alface vai de maio a
novembro, mas devido ao alto consumo e à variedade
de espécies cultivadas no Brasil, a oferta é boa o ano
todo.
Na geladeira, pode ser conservada por até quatro
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dias, em saco plástico ou vasilha com tampa. Deve
ser guardada nas gavetas inferiores do refrigerador.
A melhor forma de consumir a alface e aproveitar
os seus nutrientes é comê-la crua. Para incrementar
a salada, misture diferentes tipos de alface e outras
folhas de gosto mais amargo, como rúcula ou agrião.
A alface acompanha bem sanduíches. E também
pode ser usada na preparação de sopas de legumes.
História
Símbolo da boa sorte na China e quase sinônimo
de salada no Brasil, a alface tem uma longa e
antiga história na alimentação humana. Já apareceu
representada em pinturas nas tumbas egípcias.
Não se sabe se os antigos egípcios usavam a
alface para a alimentação ou como medicamento. A
segunda hipótese é bem provável, já que as alfaces
ancestrais eram bastante amargas.
Foram os romanos que, por meio de técnicas
agrícolas, conseguiram cultivar variedades menos
amargas de alface. Eles utilizavam a verdura como
medicamento e também como alimento. Já naquela
época era comida crua, com azeite e vinagre.
Na Idade Média, o hábito de comer alface crua
desapareceu. Era usada no preparo de cozidos,
sopas e tortas. A alface voltou às saladas na Europa
no século 16, coincidindo com a sua chegada ao
Brasil através dos colonizadores portugueses.
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Nutrição
Smoothie: saudável,
saboroso e
refrescante!
Você já tomou um smoothie?
Feito com sucos, frutas,
sorvetes, iogurtes e outros
ingredientes naturais, é uma
ótima fonte de energia porque
contém pouca gordura e é rico em
vitaminas e minerais.
Smoothie (macio em inglês) é uma deliciosa
mistura de sucos de frutas, verduras, iogurtes,
sorvetes e muitos outros ingredientes, que podem
variar desde macadâmias até folhinhas de hortelã,
dependendo do gosto e da criatividade de cada um.
A sua consistência deve ser cremosa, como a de um
milk shake.
A mania de smoothies começou na década
de 60, na Califórnia (EUA). A bebida nasceu da
necessidade de se consumir produtos energéticos
e de baixa caloria e gordura. Outros tipos podem
ser encontrados em várias partes do mundo, até no
Oriente Médio, onde foi batizado de sharbat, e leva
iogurte, mel e fruta fresca.

Dicas

Para preparar um smoothie não tem segredo. Não
importa se for usar frutas congeladas ou frescas. Se
você estiver procurando por uma boa combinação
inicial, experimente morango com banana ou

framboesa com pêssego. Frutas suculentas, como
laranja, melancia e abacaxi, também podem ser
utilizadas. O único inconveniente é que elas deixarão
seu smoothie mais ralo. Porém, pode compensar
adicionando, por exemplo, proteína em pó.
Agora, você só precisa escolher o líquido que
será batido com a sua fruta. Confira as sugestões.
■ Leite desnatado, integral ou de soja;
■ Iogurte do tipo grego (vai ajudar a engrossar a
bebida);
■ Leite de coco;
■ Chá (preto, de ervas ou indiano) acrescenta
antioxidantes e pode suavizar o sabor adocicado do
smoothie;
■ Suco ou concentrado de frutas (de qualquer
sabor);
■ Sorvete cremoso, de frutas ou de iogurte;
■ Água com gás (deixará a bebida mais leve);
■ Água (também funciona bem).

Opções para incrementar sua bebida
Verduras: torne seu smoothie mais saudável acrescentando verduras. Couve e espinafre misturam bem e
você nem sentirá o gosto. Pode optar por beterraba.
Adoçante: se for adoçar, pode fugir do açúcar e substitui-lo por mel, stévia (adoçante natural) ou o adoçante
de sua preferência.
Mais sabor: experimente mudar o sabor de sua bebida, usando extrato de baunilha (1 colher de chá), canela
(ajuda na digestão), coco ralado ou Nutella.
Cubos de gelo (opcional): após colocar todos os itens no liquidificador, coloque alguns cubos de gelo por
cima. Você também pode substituir parte do gelo por frutas congeladas.
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Reflexão

Artigo
Como conseguir mais e melhores
resultados com as pessoas
* Por Anderson Rocha

Jack Welch é considerado um dos líderes
corporativos mais competitivos da história.
Sob sua supervisão e da sua equipe, a GE
(General Eletric) foi transformada de um gigante
manufatureiro desajeitado em uma das empresas
mais ágeis do mundo.
Jack disse: “Muitas vezes, fui desafiado com
a afirmação de que não poderia liderar uma rede
de televisão se não entendo dramas e comédias.
Minha reposta foi simples. Também não entendo
nada de turbinas ou de máquinas de lavar. Entendo
o funcionamento da alma humana. Isso basta para
gerir qualquer negócio”.
O ser humano deve ser enxergado e valorizado.
Temos que parar alguns instantes e refletir no
impacto que temos nas vidas das pessoas. Agimos,
muitas vezes, de forma tão inconsciente que não
percebemos o quanto nossos comportamentos
afetam o outro e a nós mesmos.
Tanto no âmbito pessoal quanto no profissional,
a forma com que nos comportamos faz uma enorme
diferença. Pesquisa realizada pela Universidade de
Harvard, nos EUA, revelou que 15% do sucesso
profissional dos entrevistados foi atribuído ao
conhecimento técnico ou especializado do serviço e
85% a habilidade de lidar com pessoas.
Cada pessoa requer uma estratégia certa para
que consigamos os melhores resultados, tornando
fundamental entender seus comportamentos para
potencializar suas competências. Para isso, é
necessário observar, enxergar e escutar mais. As
necessidades e os desejos são individuais, ou seja,
o que motiva um pode desmotivar outros. Existem
colaboradores que precisam ser mais cobrados;
enquanto outros, nem tanto.
Produtos e serviços de qualidade decorrem do
compromisso pessoal e do prazer de trabalhar. A
dignidade no tratamento, a abertura nas relações
interpessoais, espaço para participação e o diálogo
são fatores determinantes na medida de satisfação
no trabalho e consequentemente no aumento da
produtividade.
Leveza, humor, respeito e confiança são
componentes necessários à criatividade e ao bom
desempenho. Lidar com o erro de forma positiva,
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escutar sugestões e aprender
com ele são algumas atitudes
essenciais para a felicidade
no trabalho.
A
empatia,
um
aspecto que interfere no
ambiente de trabalho,
é a capacidade de
compreender o outro. A
verdadeira compreensão
é possível se a pessoa
livrar-se
de
julgamentos
baseados em seus próprios valores. Para
compreender os motivos das pessoas, é necessário
colocar-se no lugar delas. Tentar penetrar em seu
mundo, a fim de entendê-lo a partir de suas próprias
tendências. Ter empatia é essencial para se respeitar
o outro.
Os investimentos que muitas empresas fazem
no sentido do crescimento técnico e profissional
desvinculado do desenvolvimento humano integral
acaba tendo efeitos a curto prazo. É essencial que
estes programas também trabalhem com atenção,
cooperação, elogios, comunicação, reconhecimento
e estímulo ao crescimento pessoal.
Atenção, elogios, generosidade, consideração e
simpatia são ingredientes que provocam aumento
de cooperação, repercutindo favoravelmente na
execução das atividades diárias, propiciando uma
melhoria nas condições de trabalho.
O ser humano e seu trabalho não decorrem
apenas de salários pagos em dia, instalações
confortáveis, planos de benefícios. Respeito,
gentileza e sinceridade são fatores essenciais.
A principal vantagem competitiva das empresas
decorre das pessoas que nelas trabalham. As
pessoas que determinam o sucesso ou insucesso de
um negócio. O sucesso das empresas é o sucesso
das pessoas que as compõem.

* Anderson é formado em Administração de
Empresas e especialista em Recursos Humanos,
Comunicação Verbal e não Verbal. Também é
professor de cursos de graduação e pós-graduação.
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A torrada queimada
Na minha infância, mamãe gostava de fazer uma torrada na hora do jantar. Eu lembro até
hoje de uma noite quando preparou algumas torradas, depois de ter trabalhado muito durante
o dia e estar com o semblante muito cansado.
Naquela refeição, mamãe colocou o prato com as torradas – que estavam um pouco
queimadas – na mesa. Eu recordo que esperei um pouco para ver se
meu pai tinha notado o estado das torradas e se iria fazer algum
comentário.
Ele rapidamente pegou uma, sorriu para mamãe e
me perguntou como tinha sido meu dia na escola.
Eu não me lembro exatamente o que respondi,
mas de ter olhado para ele passando manteiga
sobre ela e em seguida ter colocado a torrada
quase inteira na boca.
Quando saí da mesa, ouvi minha mãe se
desculpando por ter queimado as torradas. Nunca
esquecerei o que papai disse: “Fique tranquila. Prefiro minhas
torradas assim”.
Mais tarde, como fazia diariamente, papai foi ao meu quarto me dar um beijo de boa noite.
Então, eu lhe perguntei se tinha gostado realmente da torrada queimada. Ele me abraçou e
falou: “Filho, sua mãe teve um dia muito estressante e está realmente esgotada. Além disso,
uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e as pessoas
também não são perfeitas. Eu não sou o melhor funcionário, o melhor pai nem o melhor
marido. Entretanto, procuro fazer o melhor que posso. Mas nem sempre acerto e agrado a
todos”.
E continuou: “Aceitar as falhas das outras pessoas
é um dos segredos mais importantes para se ter
relacionamentos estáveis e saudáveis. Aprenda a
conviver com as imperfeições impostas pela vida.
Nunca coloque a chave de sua felicidade no bolso da
outra pessoa. Você é responsável por sua vida, pelos
seus atos. Não culpe os outros pelas coisas que não
deram certo, pelas suas frustrações. Simplesmente,
aceite a vida como ela é e não como você gostaria
que ela fosse”.
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Caldinho de Feijão
Apimentado

Arroz Cremoso

Ingredientes

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 colher (sopa) de cebola picadinha
3 colheres (sopa) de linguiça
calabresa defumada picada
1 xícara (chá) de água fervente (200 ml)
1 envelope de VONO® Caldinho de Feijão
1 colher (sopa) de tomate picadinho
1/2 colher (chá) de molho de pimenta

Modo de preparo
Em um refratário próprio para forno de micro-ondas,
coloque a cebola e a linguiça, e leve ao micro-ondas, em
potência alta, por 1 minuto. Junte a água, a VONO® e o
tomate, misture e volte ao micro-ondas por mais 2 minutos.
Retire do forno, acrescente o molho de pimenta e sirva em
seguida.
Rendimento: 1 porção.
Tempo de preparo: 10 minutos.

Ingredientes
1 colher (chá) de óleo
1/2 xícara (chá) de arroz cru
1 e 1/2 xícara (chá) de água (300 ml)
1 envelope de VONO® Batata com Cenoura

Modo de preparo
Em um refratário médio, coloque o óleo, o arroz, a água e a
VONO®, e misture bem.
Cubra com tampa especial ou filme plástico e leve ao microondas, em potência alta, por 11 minutos, ou até secar a
água. Deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida.
Dica: no final do preparo, misture 1 colher (sopa) de salsa
picada.
Rendimento: 2 porções.
Tempo de preparo: 15 minutos (+ 5 minutos para descansar).

Salada de Batata Doce

Smoothie de Morango e Banana

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 kg de batata doce
3 tomates
2 tabletes de caldo de bacon
1/2 xícara (chá) de cebola picada
1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas
1 xícara (chá) de creme de leite
1 xícara (chá) de mussarela ralada

Modo de preparo
Cozinhe as batatas com os tabletes de caldo de bacon e
depois corte-as em cubos. Retire as peles e as sementes
dos tomates e pique-os. Em um refratário coloque as batatas doce, os tomates, a cebola, as azeitonas e misture bem.
Cubra com o creme de leite (sem o soro) e a mussarela
ralada. Leve ao forno médio por 15 minutos, para gratinar.
Sirva em seguida.

1 banana
1 embalagem congelada de polpa de morango
200 ml de leite
1/2 xícara (chá) de água
200 ml de iogurte natural cremoso ou sabor morango
1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite, a água, o iogurte, o mel, a
banana picada em rodelas e por último a polpa de morango
congelada. Bata bem até obter um creme homogêneo.
Sirva em seguida.
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