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Conheça a história do fundador
da rede McDonald´s.
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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

Hepatites: transmissão e os sintomas
Trata-se de uma doença que provoca inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, consumo de álcool e drogas e também
pelo uso de alguns tipos de medicamentos.
Os sintomas mais frequentes das hepatites
virais são cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura
e fezes claras. Muitas vezes, eles não são facilmente identificados, dificultando o diagnóstico
da doença.
A hepatite do tipo A é transmitida por meio
da ingestão de alimentos contaminados com fezes infectadas pelo vírus. Já a do tipo B se propaga pelo contato com sangue de uma pessoa
contaminada, pela relação sexual sem uso de
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preservativo e também de mãe para filho, por
meio do cordão umbilical. A hepatite do tipo C é
transmitida somente pelo sangue contaminado
com o vírus.
Entretanto, algumas atitudes simples podem
ajudar na prevenção da doença, como manter
as mãos sempre limpas e higienizadas (hepatite
A), usar preservativos durante as relações sexuais e evitar o compartilhamento de seringas e
contato com sangue (hepatites B e C).
A hepatite B é a única que tem uma vacina e
é eficaz em 95% dos casos. A hepatite C é a que
mais acomete os indivíduos, aproximadamente
3% da população mundial - 170 milhões de pessoas – , sendo considerada a principal causa de
transplante de fígado em países desenvolvidos.
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Dicas

Equilíbrio
Transforme sua caixa de cereal
em um prático revisteiro

Como conseguir mais
energia para aproveitar
melhor o seu dia

O que você acha de juntar as revistas num só espaço e quase sem custo?
Basta transformar uma caixa de cereal em um prático revisteiro, com estampa
e acabamento exclusivos. Acompanhe.

1.

Com um lápis, faça um risco diagonal do centro até a tampa, nos dois lados
da caixa de cereal. Recorte a área marcada.

2.

Com um pincel, passe cola branca em toda a superfície da caixa. Cuidado
apenas para não exagerar na quantidade.
A sensação é de que já acordamos cansados. Pior ainda quando a noite não foi suficiente para
recarregar as baterias, o dia se arrasta, falta concentração e haja mal humor. Confira dicas para ter mais
energia e encarar as tarefas do dia a dia.

3.

Cole tecidos, retalhos, papéis de presente, figuras de jornal ou de revista por
dentro e por fora da caixa. Se quiser caprichar ainda mais, substitua os recortes por
um papel contact. Agora é só organizar suas revistas!

Sono
▪ A falta de pique pode ser resultado de uma noite mal dormida. Jovens e adultos precisam dormir, em média,
de 7 a 8 horas por dia. A criança precisa de mais tempo, enquanto o idoso está pronto para o dia seguinte com
apenas 6 horas.
▪ O sono precisa ter qualidade. Desacelerar 10 minutos antes de deitar é importante. Isso inclui deixar de lado
internet, TV e mensagens de celular. Desligue os eletrônicos e leia um livro ou faça palavras cruzadas.
▪ O quarto também precisa ser acolhedor, silencioso e escuro. É aconselhável não fumar nem ingerir bebida
alcoólica antes de dormir. O ideal é haver um intervalo de pelo menos duas horas entre a refeição e a hora de
dormir.

Memorial
1ᵃ viagem à Lua foi em julho de 1969

Alimentação
▪ A energia de que precisamos para aguentar a rotina diária pode ser encontrada em alimentos como agrião,
alcachofra, amêndoa, amendoim, nozes, pinhão, aveia, caju, canela, cevada, geléia real, gergelim, ginseng e
hortelã.
▪ O café é um bom estimulante. Adultos podem tomar até 4 xícaras por dia.
▪ Capriche no café da manhã. Ele é a fonte dos nutrientes que vão garantir o pique da manhã e também um
momento de relaxamento. Acorde um pouquinho antes para investir nessa hora, sem correria.

Atividades físicas
▪ Durante o exercício, o organismo libera a endorfina, enzima que proporciona bem-estar e ajuda a diminuir o
estresse. Além disso, a prática regular de exercícios físicos está associada à redução de sintomas depressivos
e ansiedade. E ainda melhora a qualidade do sono, desde que os exercícios sejam feitos até 4 horas antes da
hora de dormir.
▪ De acordo com um estudo com idosos, o grupo que praticava caminhada teve melhoras significativas na
atenção, memória, agilidade motora e também no humor.

Emoções em equilíbrio
▪ Alongue-se para ajudar o sangue a circular e para relaxar os músculos. A prática também acalma e ajuda a
respirar melhor.
▪ Pare algumas vezes por dia para respirar profundamente e lentamente, sobretudo nos momentos em que
houver maior tensão.
▪ Avalie se não está exagerando sua reação negativa aos acontecimentos e procure outros pontos de vista.
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No dia 20 de julho de 1969, um domingo, dois
homens pisaram pela primeira vez na Lua. Um
deles, o comandante Neil Armstrong, de 38
anos, um tímido ex-piloto de testes de aviões
americanos, escorregou na escada da pequena
nave com a qual pousou na superfície lunar e
por pouco não imprimiu ali a mão antes do pé. O
outro, Edwin Aldrin, “Buzz”, igualmente com 38
anos, veterano piloto de jatos da Força Aérea dos
Estados Unidos, sentiu uma vontade incontrolável
de fazer xixi. E fez, dentro do traje de astronauta,
reforçado com 21 camadas de tecido, numa bolsa
de coleta para tais contingências. A 96 mil metros
de altura, o ex-piloto de testes Michael Collins,
de 38 anos, como os outros, encarregado de
pilotar o módulo de comando da Columbia, só
conseguiria sentir-se verdadeiramente aliviado
no dia seguinte, quando seus dois companheiros
se uniram a ele para a viagem de volta a Terra.
Quando Collins, Aldrin e Armstrong partiram a

bordo da nave Apolo 11 na manhã de 16 de julho,
um milhão de pessoas munidas de câmeras e
binóculos se apinhavam nas vizinhanças de Cabo
Canaveral, depois chamado Cabo Kennedy, na
Flórida, onde até hoje ocorre a grande maioria dos
lançamentos espaciais americanos. Nada menos
de 850 jornalistas de 55 países, falando 33 línguas
diferentes, registraram o acontecimento. Calculase que cerca de 1 bilhão de pessoas, algo como
um em cada quatro seres humanos, viram pela TV
quando, às 23h56min20s (horário de Brasília) do
dia 20, o comandante Armstrong, já recuperado do
escorregão, cuidadosamente ergueu o pé esquerdo
e marcou o solo do Mar da Tranquilidade - a planície
escolhida para a alunissagem.
“Este é um pequeno passo para o homem,
um gigantesco salto para a humanidade”, disse
o emocionado Armstrong, numa frase que
inevitavelmente ecoou pelo mundo com dois pulos
de pés juntos. "Lindo, lindo", exclamou, surpreendido
com a facilidade de movimentação.
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Cooperativismo

Datas

Cooperativas devem
gerar desenvolvimento
sustentável
Segundo a Aliança Cooperativa Internacional (ACI),
o cooperativismo é o modelo mais adequado para
desenvolver e construir a sustentabilidade no século XXI.
O interesse pela comunidade é um dos valores do movimento
cooperativista, assim como as ações e a visão sobre a
preservação.
Desde os anos 80, o conceito de sustentabilidade evoluiu a fim
de abranger a inclusão nos âmbitos ambiental, econômico e social. Mais uma vez, as cooperativas são as
precursoras da sustentabilidade moderna. Ao se concentrarem nas necessidades humanas, elas respondem à
crise de sustentabilidade atual e oferecem uma forma peculiar de “valor compartilhado”.
Um dos objetivos do Plano para a Década Cooperativa é “posicionar as cooperativas como construtoras da
sustentabilidade”. O setor cooperativo precisa explicar e demonstrar ao mundo que a sustentabilidade é parte
intrínseca de sua natureza e que as cooperativas contribuem positivamente para isso.
Nesse sentido, a ACI encomendou um estudo sobre as cooperativas a partir do ponto de vista de diferentes
setores e regiões do mundo, para comprovar seus vínculos com a sustentabilidade. Este relatório foi apresentado
na conferência internacional na Cidade do Cabo, em novembro de 2013. A ONU apela aos governos para promover
e facilitar “o estabelecimento e desenvolvimento de cooperativas adotando, inclusive, medidas para assegurar
que as pessoas que vivem na pobreza ou pertencentes a grupos vulneráveis, como mulheres, jovens, pessoas
com deficiência, idosos e indígenas possam participar plenamente e de forma voluntária nas cooperativas,
satisfazendo as suas necessidades por serviços sociais”.
Atualmente, a ONU está definindo novas metas para o período pós 2015, os chamados Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. O cooperativismo atingiu um bilhão de pessoas em todo o mundo e, através da
visão de desenvolvimento sustentável para todos, as cooperativas devem ser parceiras neste movimento.

Cooperativismo: esse é o modelo!
“O cooperativismo consegue extrair o que existe de bom no capitalismo
enquanto gerador de negócios e lucros, com o que existe de bom no modelo
socialista que é a preocupação com o atendimento dos interesses sociais”,
afirmou o professor e consultor de empresas Sergio Cintra Feijó.
Para ele, o cooperativismo capacita e qualifica os participantes, apoia
e dá sustentação na geração de riquezas, como também cria autosustentabilidade para o desenvolvimento social.
“Se trabalharmos o sentido de cooperativismo em sua essência,
certamente a sociedade passará por uma mudança cultural, vivendo
os benefícios da correção dos desníveis sociais e injustiças que
trarão uma convivência harmoniosa e colhendo os frutos de um país
com melhores indicadores de desenvolvimento humano, redução do
analfabetismo e violência urbana”.
Segundo Sergio, o cooperativismo liberta o homem do individualismo
e o direciona para a coletividade, que aí sim, gera grandes obras.
E concluiu: “Nem capitalismo, nem socialismo. Mas sim,
cooperativismo!”
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20 de Julho: dia do Amigo!
Amizade 1

Mexeu com elas,
mexeu comigo!
Eu tenho uma amiga doida...
Outra que não bate muito bem...
Tem aquela que falta um parafuso...
Tem aquela que vive reclamando...
Tem aquela que não para de sorrir...
Tem aquela que já é mãe...
Tem aquela que adora uma bagunça...
Tem também a sonhadora...
Tem também a pé no chão...
Tem uma que adora um barraco...
E tem a outra que quer virar uma avestruz...
Mas todas elas fazem parte do meu mundo...
Mexeu com elas, mexeu comigo!

“Uma amizade começa assim: você oferece
um pouco do que tem e o outro te retorna com
um pouco do que ele tem.
O melhor que temos a oferecer é o nosso
tempo. E se ele for carregado de amor,
contribuirá para a harmonia nas nossas relações
com os seres de todas as espécies!”

Thiago Castillo

Amizade 2
“Há duas espécies de chatos: os
propriamente ditos e os amigos, que são os
nossos chatos prediletos.”

Mário Quintana

COOPERCICA
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Evento

Noite Especial dos

Namorados

A Coopercica apoiou a iniciativa do Grêmio que promoveu no dia 13 de junho
passado, a Noite Especial dos Namorados. Os convidados da Coopercica,
funcionários e cooperados, ocuparam as instalações do mezanino do clube.
A Salton forneceu espumantes e brindes. Confira flashes do evento.
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Promoções

A Coopercica e a Avec estão realizando a promoção “Aqueça seu inverno com
Sopas Vono”, até o dia 10 de agosto. Serão sorteados seis microondas Cônsul 20 litros
(um por loja). Para participar, na compra de três sopas Vono (sabores), o cooperado
deverá apresentar o cupom fiscal de compra, retirar um cupom de sorteio que deverá
ser preenchido e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 11 de agosto, às 10 horas, nas seis lojas. Consulte
regulamento e boa sorte!!!!

Imagem meramente ilustrativa.

Coopercica & Avec:
“Aqueça seu inverno com Sopas Vono”

Ecoplaneta
Lixo jogado na rua vai parar no mar!
Não importa se você está perto ou longe da praia ou de um rio, tudo o que se joga fora da lixeira
sempre vai para a água.
Papel de bala, sacola plástica, bituca de cigarro - entre outros detritos-, quando jogados na rua, além
de sujá-la acabam nas galerias de águas, carregados pelo vento ou pelas chuvas. E terminam, mesmo
que em pequenos pedacinhos, em rios, lagos e mares. Lá, são confundidos com comida por aves e
peixes, que acabam morrendo por asfixia ou inanição. Afetam até os ovos desses animais, por
causa dos resíduos tóxicos. Atingem tartarugas, que comem esses pedaços de lixo ou ficam
entaladas nas embalagens. Além disso, o lixo entope as bocas de lobo e provoca enchentes.
Por isso, jamais jogue lixo na rua, na praia ou em qualquer outro lugar que não seja a
lata de lixo. Separe o que for reciclável, para que o material possa ser reaproveitado.

Agenda
Exposição 20 anos de
Castelo Rá-Tim-Bum
A partir do dia 16 de julho, o Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta "20
Anos de Castelo Rá-Tim-Bum", programa que encantou uma geração de crianças
entre 1994 e 1997, quando foi ao ar pela TV Cultura. Com figurinos, objetos usados
nas gravações e instalações interativas, a mostra em homenagem aos 20 anos do
programa ficará em cartaz até 12 de outubro.
O MIS fica na Av. Europa, 158, em São Paulo. Mais informações, pelo telefone
(11) 2117-4777 ou no site do museu www.mis-sp.org.br.
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Fazendo a Feira
JULHO

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.

Nutrição

Sementes: gostosas e super saudáveis!
As sementes, também conhecidas por frutas oleaginosas, apresentam gorduras “boas” que podem
auxiliar na redução do colesterol ruim e triglicérides, desde que sejam consumidas com moderação por
serem calóricas. São ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, que ajudam no bom funcionamento do
organismo.

Am

Abóbora Cabotiã
Abóbora seca
Alface
Almeirão
Batata doce
Cebola
Cenoura
Couve manteiga

Abacate
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Mexerica Ponkan
Morango
Nêspera

P

e
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Tem propriedades
antioxidantes e é
rica em gorduras
monoinsaturadas.

h
tac
is

O broto do pinhão tem textura
macia e sabor parecido com o da
amêndoa. É um dos ingredientes
do molho pesto e também aparece
nos doces de origem sírio-libanesa.

ia

COOPERCICA

i
hol
in

z

14

Nativa da floresta Amazônica, tem casca escura
e semente branca coberta por uma película
marrom. Harmoniza com frutas secas, cereais,
pães, massas e tortas. Duas unidades suprem
as necessidades diárias de selênio, mineral
antioxidante presente nesta fruta.

P

Possui semente
dourada e gosto suave
e amadeirado. Vai
bem com arroz, carne,
salada e recheios de
pães e bolos.

dâm
ca

Depois do amendoim,
é a semente mais
consumida como
aperitivo no Brasil,
na versão torrada e
salgada.

No

A fruta deve estar firme sem partes moles e
a casca não deve ter manchas.
A nêspera pode ser conservada em
temperatura ambiente (até uma semana) ou na
geladeira por aproximadamente 10 dias.
Pode ser consumida in natura ou em
compotas, geleias, cremes, tortas, e até em
licores.

Ma

Cas
ta

o -p ar á

Como comprar e conservar

Cas
ta

Redonda e pequena,
tem sabor adocicado
e oferece grande
quantidade de vitamina
B1 e fósforo.

É rico em fibras,
vitamina E e gordura
“boa”.

a-d
nh

Por
suas
propriedades
nutricionais,
recomenda-se comer uma ou duas nêsperas de
manhã, em jejum.

Pode ser encontrada
inteira, picada ou
em lascas. Tem
sabor amanteigado
e incrementa pratos
doces e salgados.

elã
Av

Frutas

C
a de aju
nh

Originária do continente asiático (China e
Japão), possui casca aveludada e macia de cor
amarela alaranjada. A polpa é suculenta e o seu
sabor é adocicado, bem gostoso.
É extremamente hidratante (quase 75%
da sua composição é água) e rica em fibras
e potássio, que ajudam a desintoxicar o
organismo e a eliminar líquidos.
Essa
combinação proporciona saciedade e mantém
a fome controlada por mais tempo. Mais um
ponto a favor para quem faz dieta: 100g da fruta
fornecessem apenas 45 calorias.
Não é especialmente dotada de vitamina C,
mas é rica em antioxidantes e vitamina A, que
faz bem para o cabelo, unhas e olhos. Ajuda
também a combater o colesterol.

Hortaliças e Outros

oim

Rica em fibra, potássio e vitamina A, a
nêspera – também conhecida como ameixaamarela no Brasil - ajuda nas dietas e é ótima
em casos de prisão de ventre.

doas

Na Safra

d
en

ên

Nêspera

Am

A cor verde é a sua marca
registrada e ganhou fama
como ingrediente de sorvetes
e doces. O melhor dessa
oleaginosa é que sua semente
é fonte de vitamina E.
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Reflexão

Storytelling

Aos 52 anos, Ray fundou
a rede McDonald´s!
Existe uma idade para mudar a vida profissional?
Existe uma idade para ser um empreendedor?
Acompanhe, a seguir, o caso de Ray Kroc, fundador da
rede McDonald´s, e que até os 52 anos vendia copos.
Ray nasceu em 05 de outubro de 1902, em Chicago (EUA).
Como muitos empreendedores, começou a trabalhar cedo. Ainda
criança, o futuro rei do fast food montou uma banca de limonada em
“Cuide do cliente e o negócio
frente a sua casa.
cuidará de si mesmo".
Jovem e ambicioso, tornou-se um dos principais vendedores de
uma empresa de copos, mas não se contentou com isso. Conheceu
Ray Kroc
Earl Prince, o inventor da máquina de milk-shake, e fascinado pela
velocidade e eficiência da máquina, aos 37 anos, deixou o emprego
e obteve os direitos exclusivos de comercialização do produto.
Em 1954, intrigado pelo volume de pedidos que recebera da lanchonete dos irmãos Maurice e
Richard McDonald, no estado da Califórnia, resolveu conhecê-la e testemunhou que o local vivia
lotado ao servir refeições rápidas. Na mesma hora, começou a imaginar uma rede de lanchonetes
identificada por arcos dourados.
Ao perceber que os irmãos McDonald estavam insatisfeitos com a rentabilidade do negócio, se
ofereceu para vender franquias da marca.
A rede imaginada por Ray nasceu com uma lanchonete nas imediações de Chicago, em 1955. Para
aumentar a rentabilidade do empreendimento, comprou a parte dos irmãos McDonald e investiu na
expansão da rede.
Nos anos 70, Ray despejou milhões em propaganda. Em 1972, suas 2,2 mil lojas vendiam mais
de US$ 1 bilhão e ele achou que era hora de expandir os negócios no exterior. Em menos de uma
década, a rede McDonald’s já tinha se tornado uma marca reconhecida no mundo inteiro. Só no
Brasil, existem mais de 800 lojas, distribuídas por 192 cidades brasileiras e em praticamente todas as
capitais. É um dos patrocinadores da Copa Fifa.
Se estivesse vivo, o fundador da rede presenciaria um faturamento anual de quase US$ 40 bilhões.
Ray morreu em 14 de janeiro de 1984.

Curiosidades
▪ Em 1963, o filé de peixe foi introduzido na cidade de Cincinnati, Ohio, numa lanchonete cuja
vizinhança católica não comia carne às sextas-feiras. Foi a primeira adição ao menu original.

Fazer tempestade em copo d'água é super estimar uma situação; é vê-la com os
olhos do desespero e com a alma inquieta.
São os pequenos acontecimentos que vão formando nossa história. Esses fatos
têm uma importância singular para cada um. Por isso, não devemos julgar o
tamanho que cada acontecimento ocupa na vida do outro.
O que é importante para você, pode não ser para mim e vice-versa. Nunca
podemos desprezar ou menosprezar os sentimentos alheios, simplesmente porque
nem sempre compactuamos dos mesmos valores.
Quando uma pessoa exagerar numa reação e disser que isso a machuca, não
ignore o problema dela, somente a respeite. Afinal, o que importa é o que ela
realmente sente, independente do tamanho que você julga ser a dor que ela está
sentindo e, acredite, sofrendo! Tente, com muita ternura, abraçar o coração dela.
Se ela realmente estiver fazendo uma tempestade num copo d'água, a calma
virá mais rápido se sua reação for de uma pessoa compreensiva e que respeita
a dor do outro.
Quando se trata da vida, atiçamos o vento e produzimos a chuva, acalmamos
as tempestades e trazemos com nossas próprias mãos o sol.
Basta um olhar, um grande coração e um gesto de compreensão, para que todas
as tempestades da vida se tornem suaves ventos de primavera. E a colheita de flores,
juntamente com a dos frutos, seja a mais abençoada de todas.

Para refletir
‘‘ Toda vez que você sorri para alguém é uma ação de amor, um presente a essa pessoa, uma
coisa linda. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia
você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação”.
Madre Teresa de Calcutá

▪ O primeiro restaurante da América do Sul foi aberto no Rio de Janeiro, em 1979. Dois anos
depois, abriu uma loja em São Paulo, na Avenida Paulista, em funcionamento até hoje.

Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida as estimula a viver destrutivamente, sem pensar
nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida os convida a
valorizá-la como um tesouro de inestimável valor. Que valor tem a sua vida?
Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade de aprendizagem; cada erro como
uma ocasião para corrigir rotas; cada fracasso como uma chance para se ter mais coragem.
Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria; nas derrotas, são amigos da reflexão.
Um sábio cuida carinhosamente da vida, como um garimpeiro que descobriu a mais bela pedra
preciosa depois de passar a vida toda removendo rochas e cascalhos.
Que você aprenda a ser um sábio!

COOPERCICA

COOPERCICA

▪ Em 1967, foi aberto o primeiro restaurante fora dos Estados Unidos, no vizinho Canadá. Já em
1971, Ray inaugurou uma unidade no Japão, o primeiro McDonald´s da Ásia.
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Culinária
F IC H A 1 4 4

Bolo Paris

Chocafé Quente

Ingredientes

Ingredientes

Massa

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

8 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

3 colheres (sopa) de amido de milho
1 litro de leite
1 xícara (chá) de Café Pilão Intenso
1 lata de leite condensado
5 colheres (sopa) de chocolate em pó
chocolate em pó para polvilhar

Recheio e Cobertura

Modo de preparo

•
•
•
•
•
•
•

Dissolva o amido no leite e leve ao fogo junto com o café, o
leite condensado e o chocolate, mexendo sempre, até ferver
e engrossar. Coloque em canecas e polvilhe chocolate em
pó.

2 gemas
1/2 xícara (chá) de açúcar
6 colheres (sopa) de amido de milho
2 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de Café Pilão frio
2 colheres (chá) de essência de baunilha
açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo
Massa
Bata na batedeira, os ovos com o açúcar por 5 minutos.
Pare de bater e junte a farinha e o fermento. Passe para
uma forma redonda untada e enfarinhada e leve ao forno
preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Espere
esfriar, desenforme e corte ao meio.
Recheio e Cobertura
Em uma panela coloque as gemas peneiradas, o açúcar,
o amido de milho, o leite e o café. Leve ao fogo, mexendo
sempre, até engrossar e ferver. Desligue, misture a baunilha e deixe esfriar.
Montagem
Espalhe uma porção do recheio sobre uma das partes do
bolo. Coloque a outra parte do bolo e cubra com o creme
restante. Polvilhe açúcar de confeiteiro, corte em pedaços
e sirva.
Rendimento: 12 porções
Tempo de Preparo: 1 hora e 10 minutos

Espaguete ao Molho de Gorgonzola
com Castanha-do-pará
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

250g queijo gorgonzola
1 lata creme de leite
2 latas leite
2 colheres (sopa) de cebola ralada
2 colheres (sopa) de manteiga
100g castanha-do-pará triturada
sal a gosto

Modo de preparo
Bata no liquidificador o queijo e o leite. Em seguida, doure
a cebola na manteiga, refogue o queijo batido e deixe
apurar. Junte o creme de leite, o sal e a castanha. Mexa
até encorpar. Se quiser mais consistente, dissolva 1 colher
de sobremesa de amido de milho em meio copo de leite
e acrescente ao molho. À parte cozinhe o macarrão
espaguete al dente, escorra a água e coloque na vasilha
que for à mesa. Distribua o molho por cima e sirva ainda
quente.

Receitas Café Pilão: Bolo Paris e Chocafé Quente.
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