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Dicas para não engordar no
inverno.
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Conheça a história do grande
tenor Bocelli.

Lojas Coopercica
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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 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
Vida saudável ajuda a
manter o bom colesterol!
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As gorduras do sangue (os lipídios) são formadas principalmente por HDL (chamado de
o bom colesterol), LDL (o mau colesterol) e
triglicerideos.

diovasculares está diminuindo a cada ano, graças a essas mudanças. É importante também
consultar um especialista, com regularidade.

A ingestão de muita gordura saturada pode
resultar na formação de depósitos de gordura
(LDL), que se acumulam nas artérias e acabam
dificultando o bombeamento de sangue pelo
corpo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.
De acordo com o National Cholesterol Education Program, os principais fatores de risco
são: hereditariedade, fumo, idade (homens, 45
anos; mulheres, depois da menopausa) e diabetes.
A boa notícia é que pequenas mudanças na
alimentação e no estilo de vida podem reverter
o quadro. Por exemplo, nos Estados Unidos, o
número de pessoas vitimadas por doenças car-

DICAS
Não abuse nas gorduras saturadas, como
carnes vermelhas e de porco, manteiga, queijos
gordurosos;
► Use, de preferência, óleo de canola e azeite
de oliva;
► Evite fritura e alimentos gordurosos;
► Controle a ingestão dos carboidratos, como
pães, doces, massas e açúcar;
► Abuse dos legumes, verduras e frutas;
► Prefira alimentos preparados com farinha integral;
► Beba com moderação;
► Faça exercícios.
►
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Internet

Padaria

Confira o novo
site da Coopercica
Quando acessar www.coopercica.com.br, você irá
conferir as novidades do novo site da Coopercica.
As mudanças garantiram um visual moderno, praticidade
ao acessar a página, mais informações e dicas, tudo isso para
tornar a sua navegação mais ágil, agradável e também agregar
mais valores.
Clicando no ícone Seja um Cooperado e suas Vantagens, poderá
fazer um pré-cadastro, para ser um cooperado Coopercica.
Outro destaque: as ofertas especiais da semana e as campanhas
promocionais das lojas físicas, que são atualizadas com regularidade. Para
completar, um vídeo reforça as ofertas do dia.
Informações sobre as Drogarias Coopercica, produtos marca própria, coleta seletiva, entre outros
assuntos de interesse coletivo, você também encontra no site.
As receitas – temáticas ou tradicionais – ocupam espaço de destaque.
Clicando em Revistas, você confere várias edições da versão impressa da Revista Coopercica.
Você também poderá consultar a programação cultural e os principais eventos de Jundiaí e blog
com notícias e ações comunitárias da Coopercica.

Brasileiros usam mais
a internet pelo celular
Mais de 52,5 milhões brasileiros se conectaram a internet através de
celulares smartphones, o que representou 31% da população brasileira,
em 2013. Este percentual mais que dobrou nos dois últimos anos,
porém ainda é pequeno se comparado ao universo de telefones
móveis no Brasil: 143 milhões, o correspondente a 85% da
população brasileira com 10 anos de idade ou mais.
Um dos motivos de não acessarem a internet pelo dispositivo
móvel, segundo a pesquisa, é que 41% dos usuários possuem
aparelhos tradicionais e não smartphones.
LEI DA INTERNET
Conhecida como Marco Civil da Internet, a Lei 12.965/14
estabelece direitos e deveres dos usuários e empresas que
atuam na web, incluindo sites de comércio eletrônico
e redes sociais. Uma das principais mudanças diz
respeito à privacidade dos dados dos internautas.
Segundo a nova lei, informações pessoais e
registros de acesso só poderão ser vendidos se
o usuário autorizar expressamente a operação
comercial. Atualmente, os dados são coletados e
vendidos pelas empresas, que têm acesso a detalhes
sobre as preferências e opções dos internautas.
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Experimente os
rocamboles caseiros
da Coopercica
O rocambole, também conhecido por bolo
de rolo, é um dos doces mais apreciados no
mundo. Massa leve, macia e recheada com
diferentes doces ou cremes, essa deliciosa
sobremesa está sendo produzida na Padaria
Central, na loja 1 (Jd. Cica).
Segundo Denis Moron, líder da Padaria
Central, uma equipe de 25 pessoas, distribuída
em três turnos, prepara esses rocamboles, nos
sabores goiabada, doce de leite e chocolate.
Trata-se de uma receita caseira e exclusiva
da Coopercica, desenvolvida por experientes
confeiteiros. Depois de prontos, os rocamboles
são pesados, embalados e distribuídos em
veículos climatizados para as lojas.
Experimente esse delicioso bolo!

ORIGEM
Alguns chefs e estudiosos afirmam que o
bolo tipo rocambole, com recheio de chocolate,
surgiu na cidade de Lyon, na França. Outros,
dizem que tudo começou em Paris, com recheio
de creme de manteiga com sabores como café,
avelã e chocolate. O que importa mesmo é que
seja bem feito e fique saboroso.

A história
Conhecido na França como Bûche de Noël (Pedaço de lenha de Natal), o rocambole ganhou essa denominação
por seu formato e também pela proibição de Napoleão Bonaparte, que obrigou os franceses a
fechar as chaminés de suas casas durante o inverno.
A medida imposta por Napoleão era para impedir a entrada de ar frio para dentro
das casas, que, segundo o estadista, estava disseminando doenças. Como
o uso de lareiras foi proibido, o povo precisava de algum símbolo que
pudesse ser desfrutado com a família e amigos durante a época
natalina que é celebrada justamente no inverno.
Assim, o rocambole tornou-se uma alternativa para reunir
familiares e pessoas queridas.

COOPERCICA
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Datas

Coopercica vai sortear
adegas climatizadas
Sensacional promoção do Dia dos Pais! A Coopercica irá sortear
seis adegas climatizadas com frigobar (uma por loja) para os
cooperados que participarem da campanha “Meu Pai, Meu Herói”,
até o dia 31 de agosto. Para concorrer aos prêmios, nas compras
acima de R$ 30,00, os cooperados devem destacar o cupom fiscal
e depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas Coopercica. O sorteio
acontecerá no dia 01 de setembro, às 10 horas, nas seis lojas. Consulte
regulamento nas lojas e boa sorte!!!!
ADEGAS
As baixas temperaturas combinam com queijo e vinho e o aumento do consumo da bebida entre os
brasileiros é notório. A expansão do mercado dos apreciadores de vinho aquece a procura por um novo tipo de
eletrodoméstico: as adegas climatizadas. O produto começa a ganhar lugar de destaque nas salas de estar e
jantar das residências, e principalmente, nos apartamentos.
Uma das vantagens da adega, além é claro da melhor forma de conservar o precioso líquido, é consumir
pouca energia, ser silenciosa e ainda decorar o ambiente.
É recomendável dispor as garrafas internamente de acordo com as necessidades específicas de cada bebida:
espumantes em baixo, brancos no meio e tintos em cima. A própria acomodação das garrafas cria barreiras que
diminuem a circulação do ar frio, regulando internamente a temperatura, com uma diferenciação de 14º a 17ºC.
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Imagem meramente ilustrativa.

Promoções

Papai é
sabidão!
“Meu pai sabe tudo!
Amarra super bem os cadarços dos meus
tênis.
É esperto mesmo. Sabe até para onde o
vento vai depois que ele balança as folhas
das árvores.
Tem um coração enorme e por isso sabe
perdoar (quando faço alguma coisa que ele
não gosta).
É cheio de paciência. Quem sabe um dia
ele não vai mais precisar ter tanta.

Você é demais.

Tem um colo fofinho e um abraço gostoso.

Você é meu herói.

Está sempre pronto a me ajudar.

Nunca vou lhe esquecer”.

Quando caio, lá vem ele me levantar.

Seu filhão

COOPERCICA
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Novidades

LOJAS GANHAM MELHORIAS PARA
SATISFAZER AINDA MAIS OS COOPERADOS
LOJA

LOJA

03

04

■ Criação de um espaço exclusivo para
exposição de produtos diet e naturais, em
revestimento de madeira. Os produtos estão
organizados por categoria, como sementes
e oleaginosas, adoçantes, cookies, gelatinas
e farinhas. Esse tipo de arrumação facilita as
compras dos cooperados bem como a placa
indicativa, instalada acima das prateleiras, para
que o cooperado consiga localizar o setor, de
longe.

■ Instalação de adega climatizada para vinhos
importados. Além disso, os vinhos nacionais e
os destilados ganharam gôndolas de madeira.

Vila Rio Branco

■ O setor de perecíveis ganhou iluminação
moderna – embutida e direta -, para o cooperado
visualizar melhor as mercadorias.
■ Foi instalada uma nova gôndola de queijos,
em pedra de mármore.
■ Para maior comodidade dos cooperados, os
banheiros estão sendo remodelados.

Jd. São Vicente

■ Ampliação do setor de bebidas, com direito a
novas geladeiras para cervejas, refrigerantes e
sucos.
■ Também foi ampliado o açougue e o setor de
frios, que agora conta com uma nova câmera
resfriada.
■ Instalação de novas gôndolas em pedras de
mármores, o que facilita a higienização, para
a exposição de carnes salgadas, embutidos e
queijos.
*Venha conferir !!!

* Em breve, mais novidades !!!!!!!
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Dicas

Ecologia

Cuidado com
o seu celular!

Papel, um dos produtos mais
reaproveitados no Brasil

Um em cada quatro brasileiros já teve um
celular roubado, furtado ou perdido, segundo a
empresa de segurança digital F-Secure.
A distração, na maioria dos casos de perda
ou furto, é a “culpada”. Muitas pessoas dão mais
valor ao aparelho logo que compram e, depois
de alguns meses, deixam de tomar cuidados
como evitar o seu uso na rua ou deixar exposto
na mesa de bares ou restaurantes. Entretanto,
a relação deveria ser inversa, pois o volume
de informações armazenadas no aparelho
aumenta com o tempo.

Todo papel produzido no Brasil vem de florestas plantadas
e renováveis. Enquanto um lote é colhido, outro já está em
crescimento. Em um ano, as florestas retêm o triplo de CO2 emitido
no mesmo período pela indústria de celulose no país.
A maior parte da energia usada para a produção do papel vem
da biomassa (resíduos como casca e folhas) gerada pelas próprias
fábricas.
Mais de 90% da indústria brasileira usa matéria-prima
certificada, que atesta o manejo adequado. Além disso, 47% do
papel é reciclado no País, o que faz dele um dos produtos mais
reaproveitados. Na reciclagem, é preciso acrescentar fibras
novas.

Confira a seguir dicas para evitar esses
incidentes, que trazem prejuízo para o bolso.
▪ A senha de acesso para recursos do
smartphone é a porta de entrada do aparelho.
Por isso, crie uma senha para proteger sua
privacidade em caso de roubo ou perda.
▪ Todo celular possui um número de série
conhecido como Identificação Internacional de
Equipamento Móvel (Imei). Com ele, é possível
bloquear remotamente o celular e, em tese,
transformá-lo em um objeto sem utilidade para
os criminosos. Para descobrir o Imei, digite
*#06# no teclado do celular e anote o número

para solicitar o bloqueio do aparelho, se precisar.
▪ Instale e habilite programas antiroubo. Além
de proteger os smartphones de ataques virtuais,
os principais pacotes de antivírus contam com
funções específicas para roubo e perda. Esses
programas possuem funções variadas, como
rastrear o aparelho por meio do GPS. McAfee,
AVG e Norton são algumas das empresas que
vendem pacotes nas lojas virtuais App Store,
Google Play e Windows Phone Store.
▪ O seguro contra roubo e furto qualificado é
uma das categorias de seguro existentes para
celulares e tablets. Outra é a garantia estendida,
um convênio da loja com uma seguradora que
conserta defeitos no aparelho sem custo de
mão de obra ou peças por um período superior
à garantia de fábrica. Ela também pode ser
contratada na compra de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos em grandes redes, e custa, em
média, 10% do valor do celular.

A invenção
do telefone
foi por amor

A mata ciliar, que cresce na margem de rios e lagos, protege a água
de sujeiras. Quando uma fonte de água fica em uma área desmatada,
a água precisa de mais processos químicos para ser tratada porque
ela está sem as plantas que barravam poluentes e sedimentos.
As raízes de árvores e plantas seguram a água da chuva e evitam
que ela escorra muito rápido ou se evapore, permitindo que seja
absorvida pelo solo.
A mata ciliar serve também de abrigo aos animais que vêm beber
água. A cobertura vegetal também previne erosões e deslizamentos
de terra provocados pela chuva ou correntezas.
Folhas transpiram e devolvem umidade para a atmosfera. Invista
em calçadas verdes, jardins de chuva e pavimentação que permita o
escoamento da água. Essa atitude ecológica devolve a umidade ao
solo, evita alagamentos e ainda torna o ambiente mais agradável.

Cabelos e pelos causam entupimentos

Em 1870, Alexander
Graham Bell se apaixonou
por uma jovem deficiente
auditiva. Para ajudá-la, criou
um aparelho que telegrafava
a voz humana. Este invento
levou à criação do telefone!

12

Árvores e plantas

Você sabia que cabelo e pelo de animais jogados
no ralo ou na privada causam entupimentos nas
estações de tratamento de esgoto e que eles
representam metade do lixo que vai parar nas grades
de retenção dessas estações! O lugar deles é no lixo,
junto com as fibras de tapetes, das vassouras, das
escovas e os preservativos.
Também não jogue pelo ralo ou pela privada óleo

COOPERCICA

de cozinha usado, solventes, lubrificantes e tintas que
não sejam à base de água. Eles podem ser levados
para pontos de coleta.
Evitando essas atitudes, estamos contribuindo
para que as estações de tratamento de esgoto
cumpram o seu papel: tratar a água que usamos e
devolvê-la aos rios e mares. Afinal, muitas pessoas
consomem essa água!

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

Nutrição

AGOSTO

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.

Pepino

Na Safra

O pepino é o fruto do pepineiro. É um diurético
natural e ajuda na dissolução de cálculos renais.
Também é indicado para quem faz dieta: 100g de
pepino têm apenas 16 calorias.
Os principais nutrientes: magnésio, potássio,
vitaminas B5 e C, além de carotenóides (substâncias
antioxidantes associadas a um menor risco de
doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer).
O pepino chegou às Américas graças a Cristóvão
Colombo. No Brasil, seu cultivo ganhou mais força
com a chegada dos imigrantes vindos do Oriente
Médio e do Japão, que utilizavam bastante o pepino
em seus pratos típicos.
Há três tipos: Aodai, de casca lisa e grande;
Caipira, com espinhos brancos e o Japonês, com os
frutos mais finos e alongados.

Como Escolher

A casca deve estar lustrosa e brilhante, com cor
viva; se ela estiver rugosa, o pepino já passou do
ponto.
Para conservar, coloque o pepino em saco

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Alface
Cebola nacional
Cheiro verde
Escarola
Pepino

Ameixa importada
Laranja Pêra
Nectarina importada
Pêssego importado

plástico perfurado (para evitar a condensação da
umidade) e guarde na parte mais baixa da geladeira
por até uma semana.
Se o pepino já estiver fatiado, cubra com filme
plástico e guarde na geladeira por até 2 dias.

Como servir

A melhor forma de consumi-lo é ao natural, cortado
em rodelas ou fatias, acompanhando saladas.
Uma forma simples de preparar uma conserva
caseira de pepino é fatiá-lo bem fino e deixar
marinando por uma hora em uma mistura com 1
xícara de água, ½ xícara de vinagre, 2 colheres
(sopa) de açúcar e 1 pitada de sal.
O pepino é ingrediente básico em alguns pratos,
como o famoso tabule, um tipo de salada árabe a
base de trigo, cebola, tomate e hortelã.
O pepino fica ótimo em sopas geladas. No
gaspacho, sopa gelada à base de tomates da
cozinha espanhola, o pepino entra no preparo do
creme (batido junto com o tomate) e, na hora de
servir, cortado em cubinhos e colocado sobre a sopa.
Outra sopa gelada e refrescante pode ser feita
com pepino batido com iogurte. Para temperar, azeite
de oliva e hortelã.

Dicas para manter a forma no inverno
A sensação é da fome aumentar no inverno. Isso
acontece porque o organismo precisa manter a
temperatura estável. Portanto, quanto mais frio,
maior a necessidade calórica para manter a temperatura. É preciso, entretanto, tomar alguns
cuidados para não ganhar quilinhos extras na
estação mais fria do ano. Acompanhe a seguir
algumas dicas.
■ O café da manhã é a principal refeição do dia.
Depois de longo jejum do sono, o organismo precisa
de nutrientes para a produção de energia. Quem costuma pular essa refeição, tende a ficar mais irritado,
mal-humorado e comer em maior quantidade no almoço e ao longo do dia.
■ Você pode substituir a salada por legumes
quentes.
■ As frutas também podem ser assadas ou cozi-

das. Maçã, pêra, banana, manga e abacaxi levados
ao fogo vão muito bem com canela polvilhada.
■ No jantar, prefira sopas de legumes. Você pode
preparar uma sopa de abóbora com gengibre. A abóbora, é pobre em gordura e rica em minerais, como
cálcio, potássio e ferro, além de vitaminas A, C e E. E
ainda possui substâncias que combatem os radicais
livres, responsáveis pelo envelhecimento do organismo. Já o gengibre, além de ter agentes inflamatórios,
possui gingeróis, outra categoria de antioxidantes,
que lutam contra a deterioração dos tecidos.
■ Se não conseguir evitar o chocolate, prefira os
chocolates com alto teor de cacau. Pequenas quantidades com 60% de cacau (cerca de 20g a 30g) saciam a fome mais rapidamente.
■ Tome bastante chá. Além de aquecer o corpo,
também ajuda a diminuir o apetite.

Os benefícios do chá verde
► Possui grande concentração de antioxidantes, que combatem os radicais livres
e podem desencadear várias doenças.
► Protege a saúde do coração, pois ajuda a reduzir os níveis de colesteral. Também
ajuda a reduzir os níveis de hormônios relacionados ao estresse, deixando o corpo
mais relaxado.
► Fortalece

o sistema imunológico e previne contra a artrite.

► A cafeína presente no chá tem efeito termogênico, o que acelera o
metabolismo, aumentando a queima de calorias.
► Deve ser feito sob a forma de infusão e não deve ser reaquecido, pois
perde seus princípios ativos. Pode ser consumido de 3 a 6 xícaras ao dia.
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Reflexão

Storytelling

Bocelli superou a falta
de visão com a música!
Andrea Bocelli, um dos maiores tenores de todos os
tempos, conseguiu superar a deficiência visual graças
ao seu esforço e talento pela música.
Compositor e produtor musical italiano, já ganhou 05
BRIT Awards e 03 Grammys. Também gravou quatro óperas
completas, além de vários álbuns clássicos e populares.
Bocelli nasceu em Lajatico, uma cidade italiana a 40 km de Pisa.
Aos 12 anos, perdeu a visão. Em compensação, nesse mesmo ano,
“Curiosamente, a natureza me tirou
venceu o prêmio Margherita d'Oro, com a canção "O Sole Mio",
algo valiosíssimo, a visão, e me deu
sendo sua primeira vitória numa competição musical.
de presente a música”.
A paixão pela música começou cedo, ainda garoto, influenciado
por sua mãe Edi. Ela costumava dizer que a música era a única
Andrea Bocelli
coisa que o consolava após a perda completa da visão.
Estudou piano, flauta, saxofone, trompete, harpa, violão e bateria.
Também tocau órgão na igreja que ia com sua avó, aos domingos.
Após a conclusão do ensino médio, em 1980, Bocelli optou por estudar Direito na Universidade
de Pisa. Depois de trabalhar um ano como advogado, teve aulas de canto com o maestro Luciano
Bettarini, e passou a se dedicar à música em tempo integral.
Em 1992, o astro do rock italiano Zucchero Fornaciari testou Andrea enquanto procurava tenores
para fazer um dueto com ele na canção "Miserere". Ao ouvir a gravação, o tenor Luciano Pavarotti
pediu a Zucchero para escolher Bocelli ao invés dele. No final, a música foi gravada com Pavarotti,
mas Bocelli acompanhou Zucchero numa turnê europeia.
Apresentou-se no Festival da Canção Italiana de San Remo, em 1994, onde tirou o primeiro lugar
com a canção "Il mare calmo della sera". Nesse mesmo ano, estreou na ópera Macbeth, de Giuseppe
Verdi, com o papel de Macduff, cantou no concerto beneficente de Pavarotti em Modena e também se
apresentou para o Papa João Paulo II, no Natal.
Em 1998, gravou com a cantora Sandy Lima "Vivo por ela", música muito executada nas rádios
do Brasil.
Bocelli, que no dia 22 de setembro completará 56 anos, é casado e tem três filhos. Seu ídolo de
infância foi Eusébio da Silva Ferreira, jogador do futebol português. Ao virar celebridade, foi Eusébio
que quis conhecê-lo e as posições se inverteram.

16

COOPERCICA

Você tem comido
muitos morangos?
Uma pessoa, ao escorregar em um barranco, conseguiu se agarrar às raízes de uma árvore. Em
cima, havia um urso à espera de uma presa para atacar. Embaixo, uma onça faminta pronta para dar
o bote.
Em determinado momento, a vítima olhou para o lado e viu um morango – lindo,
irresistível – e até o medo que estava sentido desapareceu. Num esforço monumental,
teve coragem: conseguiu se segurar com uma mão e com a outra pegou a fruta.
Sentiu um imenso prazer ao comê-la.
Talvez você questione: “E o urso?” E eu respondo: “Despreze o urso e coma
o morango”. Você também deve estar curioso para saber da onça e eu lhe
digo: “Azar dela, coma o morango”.
As pessoas não devem deixar de comer o morango só porque existem
ursos e onças. Você pode argumentar: “Eu tenho muitos problemas para
resolver”. Entretanto, problemas não impedem ninguém de ser feliz. Pelo
contrário, problemas surgem em nossas vidas, até o último suspiro.
Sempre existirão ursos, querendo comer nossas cabeças, e onças,
tentado arrancar nossos pés. Isso faz parte da vida! É importante
saber comer os morangos.

Para refletir
O que são os morangos? São todas as coisas essenciais para a nossa vida, como a família,
os amigos, a saúde do corpo, da alma e do espírito.
Muitas vezes, deixamos de valorizar nossos maiores tesouros em busca de coisas no futuro
ou ficamos presos ao passado.
É comum ficarmos desesperados quando vivemos situações que fogem ao nosso controle,
como crise financeira, amorosa, familiar ou mesmo existencial. Nessa hora, é preciso aprender
a viver o presente em toda a sua plenitude e procurar os meios necessários para superar os
momentos difíceis.
Não existe nada que dure para sempre. Todo momento de turbulência tem um fim e daí surge
a tão desejada felicidade, para nos envolver, mais uma vez.
A felicidade é uma busca diária e incessante. Ninguém consegue ser 100% feliz em 100% do
tempo, mas podemos buscar caminhos e conquistá-la simplesmente vivendo o presente.
Você tem comido os morangos oferecidos pela vida? Antes de responder, agradeça por tudo
aquilo que você já conquistou, como trabalho, família e amigos. Os morangos mais deliciosos
estão bem pertinho de você, basta que abra bem os olhos para enxergá-los e saboreá-los!
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Culinária
F IC H A 1 4 5

Furadinho ao Molho de Gengibre
com Lombo

Abobrinha Recheada com
Frango e Molho de Queijo

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Furadinho Basilar (500g)
600g de lombo, cortado em tiras
20g de gengibre, picado
3 cravos da índia
1/2 litro de suco de laranja
2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
100g de champignon, em fatias
1 litro de molho de tomate
3 colheres (sopa) de azeite
1 cebola, picada
3 dentes de alho, picados
sal, pimenta-do-reino e salsinha a gosto
queijo parmesão, ralado

Modo de preparo
Comece temperando o lombo. No dia anterior, tempere o
lombo com pimenta-do-reino, gengibre, cravo, o suco de
laranja, acerte o sal e deixe marinar por uma noite. No dia
seguinte, retire as tiras de lombo e numa panela média,
aqueça o suco de laranja com os temperos, acrescente a
manteiga ou margarina, o champignon e deixe ferver. Junte o molho de tomate, mexa delicadamente, acerte o sal e
reserve. Numa panela média, aqueça o azeite e refogue a
cebola e o alho. Junte as tiras de lombo e deixe fritar até
dourar. Acerte o sal, tempere com salsinha, mexa delicadamente e reserve. Numa panela grande ferva 5 litros de água
com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e
mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com as orientações da embalagem
ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente
à mordida. Escorra a massa, acrescente o molho tomate
com champignon e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Acomode por cima as tiras de lombo, polvilhe
queijo parmesão e sirva a seguir.

2 peitos de frango desossados e cozidos
4 abobrinhas italianas
1 1/2 xícara (chá) de creme de leite
100g de mozzarella de búfala Bom Destino ralada
100g de queijo parmesão ralado
sal e pimenta a gosto
cebolinha verde picada
6 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de manteiga
queijo parmesão ralado para gratinar

Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio e ferva em água com sal
por 10 minutos. Retire a polpa, pique e reserve. Aqueça
na frigideira a manteiga e refogue o alho e a cebolinha
verde picados. Adicione o creme de leite, a mozzarella de
búfala e o parmesão ralado até derreter bem. Tempere com
sal e pimenta. Desfie os peitos de frango e acrescente à
mistura de queijos, juntamente com a polpa da abobrinha
picada. Recheie as abobrinhas com essa mistura. Polvilhe
parmesão e leve ao forno para gratinar por 15 minutos ou
até que a superfície esteja dourada.

Mousse de Maracujá Cremoso
Ingredientes
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite com soro
1 xícara (chá) do suco de maracujá fruta
1/2 xícara (chá) de leite
1 colher (sobremesa) de gelatina incolor

Modo de preparo
Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e
o suco. Depois dissolva a gelatina no leite quente e misture
com os outros ingredientes no liquidificador, batendo por
3 minutos. Coloque numa travessa e leve à geladeira.
Para enfeitar coloque em cima do mousse sementes do
maracujá.

Receita Basilar
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